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AFC TABA “Fluiten is Leuk”



• Verwachtingen van deze avond
• Wat vind je moeilijk?
• Moet ik alle regels kennen?
• De scheidsrechter

– Uitrusting
– Communicatie

• De Assistent scheidsrechter
• Het veld
• Spel situaties

– Scheidsrechter bal
– Buitenspel
– Opstootjes
– Voordeel geven
– Directe of Indirecte vrije trap
– Gele en rode kaarten

• De KNVB Wedstrijdzaken App
• Opleidingen
• Hulp / naslag werk
• Pilot JO13 seizoen 2022/’23
• Help, ik heb een scheidsrechter nodig
• Vragen?

Agenda



• Moet ik alle regels kennen?
• https://www.voetbalmasterz.nl/
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Zonder Regels geen spel

106 pag



Handel in de geest
van de sport

en
bepaal of iets fair is!
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Algemene houvast



Houd rekening met 
de leeftijd van de 

spelers!
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Algemene houvast



• “Wat een
scheidsrechter
niet ziet, daar kan
ie ook niet voor
fluiten!”

• Fluit op waarneming en
niet op aannames!

• Communiceer dat ook
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Gevleugelde uitspraak Johan Cruijff



• “Kleren maken de man”. Ben herkenbaar
• Goede fluit
• Toss muntstuk
• Score boekje
• Gele en Rode kaarten
• Set vlaggen
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Een goed begin: Uitrusting
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Taba scheidsrechterskit



• Gebruik handgebaren
– Jeugd moet leren om handgebaren van de scheidsrechter te

herkennen
– Overtreding, hands, duwen, gevaarlijkspel, buitenspel,voordeel

• Bij jonge jeugd (tm JO14), leg uit waarom je floot voor
een overtreding
– De jeugd heeft ook begeleiding en uitleg nodig
– Overdrijf het niet!

• Gebruik je stem waar nodig
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Communicatie



• Niet
– Uitbal als duidelijk is voor 

wie hij is
– Nemen van een inworp
– Duidelijk doelpunt
– Nemen van een hoekschop
– Nemen van een vrije trap 

zonder muur
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Wanneer gebruik je je fluit wel en wanneer
niet?

• Wel
– Aftrap
– Overtreding
– Doelpunt indien niet 

duidelijk is voor iedereen 
dat het een doelpunt is

– Spel hervatting na 
stilleggen spel

– Nemen van een vrije trap 
waar de muur op afstand 
moet worden geplaatst

– Strafschop



• Wat is de taak van een Assistent scheidsrechter?
– Geeft aan wanneer de bal geheel buiten het speelveld is geraakt; 

en welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of 
inworp

– Geeft aan wanneer een speler strafbaar in buitenspelpositie 
staat;

– Geeft aan wanneer een team een wisselspeler wil inzetten
– Geeft aan wanneer hij onbehoorlijk gedrag ziet op het moment 

dat de scheidsrechter dit niet kan zien
– Geeft aan wanneer hij overtredingen ziet die de scheidsrechter

niet kan zien
– Geeft aan of de keeper bij strafschop(pen) op de doellijn blijft 

staan voordat de bal getrapt is
– Geeft aan of de bal de doellijn heeft gepasseerd
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Assistent scheidsrechter



• Overleg van te voren wat je verwacht van de Assistent 
scheidsrechter
– Positie bij hoekschoppen
– Wanneer vlaggen voor buitenspel
– Wel of niet vlaggen voor overtredingen
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Assistent scheidsrechter



• Wanneer is de bal over de lijn?
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Bal en lijnen



• Waartoe behoort de lijn?
– Zijlijnen / achterlijnen
– Midden cirkel lijn
– Hoekschop lijnen
– Strafschop gebied lijnen
– Middenlijn
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Bal en lijnen

De lijn behoort tot de kleinste
oppervlakte ten opzichte van 

wat daar omheen ligt!
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Looplijnen van de scheidsrechter

Nee

Ja



• Herkennen jullie dit?
• Dit doen we niet meer

– Partij die als laatste de 
bal heeft geraakt krijgt de 
bal terug

• Tip
– Wacht bij een blessure

niet tot de bal
uitgeschoten wordt
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Scheidsrechter bal / snelheid in het spel



Buitenspel



Buitenspel

• Welk lichaamsdeel bepaalt of je buitenspel staat?
– Alles waarmee je mag voetballen

• Staat deze speler buitenspel?



Buitenspel

• Is het een overtreding?
– Neen, pas als hij de bal krijgt of actief in het spel betrokken wordt



Buitenspel

• Wanneer vlagt de assistent scheidsrechter?
– Op het moment dat de speler de bal raakt.

• Hoe?

Buitenspel Deze kant In het midden Aan de overkant



• Fluit een aantal keer krachtig
• Versnel kort naar de plek
• Blijf afzijdig!
• Assistent scheidsrechter blijft afzijdig, alleen om eigen 

speler weg te houden
• Roep na opstootje de 2 hoofdrol spelers bij je en spreek

ze aan op hun gedrag
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Opstootje(s)

Vergeet niet dat jij volwassen
bent en zij kinderen!



• Definitie van voordeel
– De 'regel' houdt in dat de scheidsrechter het spel door kan 

laten gaan, wanneer het team waartegen een overtreding 
werd begaan, hieruit voordeel kan trekken.

• Waarom geven we voordeel?
– Spel moet snel gaan
– Fair zijn
– Bal blijft in bal bezit van hetzelfde Team

• Hoe geef je voordeel aan?
– Roep hard “Voordeel”
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Voordeel geven
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Voordeel geven



• Wanneer geef je WEL voordeel?
– Duidelijk sprake van voordeel
– Kansrijke positie om te scoren
– Kansrijke positie om aanval op te zetten

• Wanneer geef je GEEN voordeel?
– Directe Rode kaart
– Incident met hoofd
– Incident met ernstig letsel

• Moet je ALTIJD de voordeelREGEL toepassen?
– Nee, dat is aan de scheidsrechter
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Voordeel geven

De aard van de wedstrijd
bepaald of je de regel toepast of 

niet



• Wat is het verschil?
– Directe vrije schop mag in één (1) keer in het doel
– Indirecte vrije schop moet minimaal één (1) maal

aangeraakt te zijn door een medespeler of 
tegenstander

– Indirecte vrije schop voor “licht” vergrijp.

• Wanneer direct?
– Altijd

• Wanneer indirect?
– Vrije schop bij buitenspel
– Terugspeel bal, raakt de handen, op de eigen 

keeper (binnen het strafschopgebied)
– Keeper houd de bal langer dan 6 seconden in zijn

handen

• Hoe geef je dit aan?
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Direct of Indirecte vrije schop?



• Wanneer geel en wanneer rood?
– ‘’Altijd’’ geel

• Uitzondering
– Agressief gedrag (bv vechten)
– Onsportief gedrag

• Sancties
– Rode kaart veld verwijdering. (ook niet in de dugout)
– Gele kaart is tijdstraf

• 5min (JO13), 10min (overig)
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Gele en rode kaarten

Vergeet niet dat het kinderen zijn!
Wees spaarzaam met kaarten maar 

ben consequent



• Wat kun je ermee?
– Spelers passen controleren
– Uitslag invoeren
– Gele / Rode kaarten vermelden
– Wedstrijd opmerkingen plaatsen

• Voor Wie?
– Voor ouders die vaak (vast) fluiten
– Voor Team Leiders / Coaches

• Hoe kom ik aan de App?
– Downloaden App-store / Androide (gratis)
– User-id aanvragen bij wedstrijd secretaris, Fatih. 

wedstrijdsecretaris@afctaba.nl
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KNVB Wedstrijdzaken App

mailto:wedstrijdsecretaris@afctaba.nl


• Open de app en click
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KNVB Wedstrijdzaken App



• Ga naar Programma
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KNVB Wedstrijdzaken App



• Naar Digitaal wedstrijd formuier
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KNVB Wedstrijdzaken App



• Selecteer team
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KNVB Wedstrijdzaken App



• Spelers pas controle
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KNVB Wedstrijdzaken App
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WORD TABA 
SCHEIDSRECHTER!

WIL JIJ OOK FLUITEND JE 
WEEKEND IN?

DAN IS DIT JE KANS! 
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FLUITEN KAN ZO!
• Minimale leeftijd: 12 jaar
• 2 cursus avonden
• 2 oefenwedstrijden bij Taba
• Lesmateriaal via de App

Informatie bij Richard Egelie. 0630289771

Pupillen
Scheidsrechter



39

FLUITEN KAN ZO!
• Minimale leeftijd: 14 jaar
• 4 cursus avonden
• 4 oefenwedstrijden bij Taba
• Lesmateriaal via de App

Informatie bij Richard Egelie. 0630289771

Verrenigings
Veld Scheidsrechter
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Hulp naslag werk
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Hulp naslag werk (voorbeeld 8x8)



JO7 JO8-
JO10

JO11-
JO12

JO13 JO14 
JO15

JO16 
JO17

JO18 
JO19

Speelvorm 4x4 6x6 8x8 11x11 11x11 11x11 11x11
Speeltijd
(min)

2x71/2 2x20
2x25(JO10)

2x30 2x30 2x35 2x40 2x45

Wisselen Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend
Op teken
scheidsrechter
(A cat)

Op teken
scheidsrechter

Op teken
scheidsrechter

Op teken
scheidsrechter

Arbitrage Spelbegeleider
s. (bij niet goed

toepassen
regels)

Spelbegeleider,
buiten veld. (bij
niet goed
toepassen
regels)

Spelbegeleider,
in het veld

Scheidsrechter Scheidsrechter Scheidsrechter Scheidsrechter

Rol Passief Passief Actief Actief Actief Actief Actief

Gele kaart
(A-cat)

- - - Tijdstraf 5min

Registratie

Tijdstraf 10min

Registratie

Tijdstraf 10min

Registratie

Tijdstraf 10min

Registratie

Rode kaart

(A-cat)

- - - Veldverwijdering
Na 10min 
nieuwe
wisselspeler
Veldverwijdering

Veldverwijdering Veldverwijdering Veldverwijdering
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Spelvorm overzicht



Pilot JO13 seizoen 2022/’23



Pilot JO13 seizoen 2022/’23



Pilot JO13 seizoen 2022/’23



Pilot JO13 seizoen 2022/’23



• Taba heeft de beschikking over een
aantal vrijwilligers die in het weekend 
fluiten (11x11)

• Verzoek tot fluiten kan via whatsapp
Richard Egelie 0630289771

• Indelingen van scheidsrechters in het 
weekend staan op de Taba site!

Help, ik heb een scheidsrechter nodig



Vragen?


