Beknopte Informatie Clubscheidsrechters TSV NOAD
Spelleiding
De taken van scheidsrechters:
Zij houden de hand aan de spelregels, zij controleren voor het begin van de
wedstrijd de bal, de bevestiging van de doelnetten en de uitrusting van de spelers.
Hij geeft alleen een fluitsignaal:
 Bij het begin van de wedstrijd(eerste en tweede helft).
 Bij het toekennen van een doelpunt.
 Bij het hervatten van het spel na een doelpunt.
 Bij het nemen van een strafschop.
 Bij het overtreden van de regels.
 Als hij het noodzakelijk acht, om welke reden dan ook, de wedstrijd te
onderbreken.
Hij gebruikt de volgende gebaren om hun bedoeling duidelijk te maken:
 Doelpunt: wijzen naar het midden van het veld.
 Hoekschop: met gestrekte arm omhoog wijzen in de richting van de hoek
waar de hoekschop moet worden genomen.
 Doelworp: met gestrekte arm omlaag wijzen in de richting van het doel.
 Intrap: met gestrekte arm horizontaal wijzen in de richting van de doellijn van
het team dat niet mag inwerpen.
Hij geeft door het opsteken van zijn vingers aan, hoeveel strafminuten een speler
krijgt, hij wacht met het hervatten van de wedstrijd, tot de gestrafte speler het
speelveld heeft verlaten, en zal indien noodzakelijk extra tijd daarvoor door laten
spelen.
Hij heeft de volgende machtsmiddelen:
 Het geven van vrije schoppen.
 Het geven van een waarschuwing.
 Het tijdelijk verwijderen van spelers (2 of 5 minuten).
 Het definitief verwijderen van spelers.
 Het tijdelijk of definitief staken van de wedstrijd.
Hij moet de wedstrijd direct onderbreken indien naar hun mening een speler zo
ernstig geblesseerd is dat hij niet verder kan spelen. De speeltijd moet later worden
aangepast. Spelhervatting door een scheidsrechtersbal.
De scheidrechter dient zich door hun kleding voldoende te onderscheiden van die
van de teams.
Zolang de wedstrijd na een onderbreking niet is hervat, kan de scheidsrechter zijn
beslissing herroepen.

De scheidsrechter moet niet toestaan dat zonder hun toestemming anderen dan de
spelers het veld betreden.
Probeer zo zelfverzekerd mogelijk te fluiten, pas je gedrag aan de aard van de
wedstrijd aan; wees soms autoritair indien nodig is maar probeer arrogant gedrag te
voorkomen.
Hij houdt de te spelen tijd bij, tevens ook de gescoorde doelpunten en de straftijd en
dus het weer terug komen van gestrafte spelers.
Buitenspel
Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding. Een speler bevindt zich in
buitenspelpositie indien:
# hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste
tegenstander.
Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien:
# hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt;
# hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander;
# hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders.
Strafbaar
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment
dat de bal wordt geraakt op gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de
scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken door:
# in te grijpen in het spel; of
# een tegenstander in diens spel te beïnvloeden; of
# voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie.
Niet strafbaar
Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie besraft indien hij de bal rechtstreeks
ontvangt uit een:
# doelschop; of
# inworp; of
# hoekschop.
Straf
Voor elke strafbare buitenspelpositie moet de scheidsrechter een indirecte vrije schop
toekennen aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de “overtreding”
plaatsvond.
Straftijdregeling categorie B (jeugd en senioren).
1. Tijdens de wedstrijd wordt aan een speler 5 minuten straftijd opgelegd voor
de volgende overtredingen:
a) het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp;
b) het wegtrappen van de bal, terwijl het spel dood is;
c) het weggooien van de bal, terwijl het spel dood is;
d) het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop;

e) het vertragen van een spelhervatting;
f) het belemmeren van een spelhervatting;
g) het opzettelijk de bal met de hand spelen (dus niet: het opzettelijk de
bal met de hand spelen, waardoor de tegenstander een doelpunt of
duidelijke scoringskans wordt ontnomen);
h) voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de
scheidsrechter;
i) het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder
toestemming van de scheidsrechter;
j) het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met
een beslissing van de scheidsrechter;
k) ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf.
2. Straftijd kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A
van het veldvoetbal.
3. Het opleggen van straftijd heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken
speler, hetgeen wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan
worden.
4. Het toezicht op de speler aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de
scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan
wie straftijd is opgelegd. Als de straftijd om is, mag eerst na een teken van de
scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.
5. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil.
6. De straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgeleg.
7. Een speler, aan wie de straftijd is opgelegd en die in dezelfde wedstrijd
wederom een overtreding begaat, die een straftijdoplegging tot gevolg zou
hebben, ontvangt een waarschuwing.
8. De speler aan wie straftijd is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van
de scheidsrechter.
9. Een speler, aan wie straftijd is opgelegd, kan gedurende zijn straftijd niet
worden vervangen.
10. Indien aan de aanvoerder van een elftal straftijd is opgelegd, moet zijn taak
gedurende de straftijd aan een andere speler worden overgedragen.
Hij mag ook geen inlichtingen aan de scheidsrechter vragen over de door deze
genomen beslissingen.
11. Indien een elftal de wedstrijd aanvangt met 7 spelers, of het aantal daalt
tijdens de wedstrijd tot 7, dan vervalt de straftijdregeling.
12. Als een doelverdediger straftijd wordt opgelegd, dan moet een andere speler
zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende
veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman
herkenbaar moeten zijn.
13. Als een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken, omdat de rust
aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de tweede
helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het
einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.
14. Indien een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken omdat de
wedstrijd wordt gestaakt, dan dient hij het restant te ondergaan vanaf de
spelhervatting. Indien het staken van de wedstrijd tevens aanleiding is om de
wedstrijd niet te hervatten, eindigt hiermee ook de straftijd. Dit betekent dat,

indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de
desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd direct aan het
restant van de wedstrijd mag deelnemen.
15. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging is verplicht zorg te
dragen voor beschermende kleding ten behoeve van de spelers aan wie
straftijd wordt opgelegd.
16. De speler aan wie straftijd is opgelegd, behoeft niet op een bank plaats te
nemen, doch dient zich binnen de omrastering van het speelveld op te houden
binnen een door de scheidsrechter aan te geven gebied.
Spelerspas
Geen pas = niet spelen
De spelerspas moet een bijdrage leveren aan het behouden en waar nodig
terugbrengen van het plezier en respect op en rond de velden. De pas levert een
positieve bijdrage aan het imago van het voetbal en aan de motivatie bij
verenigingen leden en officials.
De pas in zeven stappen:
1. De aanvoerder/leiders melden zich minimaal een kwartier voor de wedstrijd
met de passen van hun team bij de scheidsrechter.
2. Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd worden de passen aan de
scheidsrechter overhandigd, hij/zij controleert in het bijzijn van de
aanvoerder/leiders van beide elftallen de gegevens op het wedstrijdformulier
aan de hand van de passen. Dit gebeurt in een ruimte naar keuze van de
scheidsrechter.
3. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het wedstrijdformulier, waarmee zijn
verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een spelerspas en deelnemen
aan de wedstrijd.
4. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter gelegenheid om de
spelerspassen en het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd in een afgesloten
plaats op te kunnen bergen.
5. Na de wedstrijd controleert de scheidsrechter aan de hand van de
spelerspassen de persoonsgegevens van de wisselspelers. Ook controleert de
scheidsrechter toegevoegde gegevens naar aanleiding van voorvallen en
gebeurtenissen voor, tijdens of na de wedstrijd.
6. De aanvoerder/leiders paraferen vervolgens het wedstrijdformulier, waarmee
zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de controle van de spelerspassen en
geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij
bezwaar maken, dienen zij hiervan voor het ondertekenen een notitie op het
formulier te maken.
7. Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter
alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen. Hij geeft
de passen hierna terug aan de aanvoerder/leiders.
8. Meer informatie, bijvoorbeeld over visuele controle, is te vinden in de
handleiding spelerspas en op www.knvb.nl/spelerspas .

