‘Grensrechterbasics’
Super leuk dat jouw kind(eren) bij VVO voetbalt!
Naast het kijken naar de wedstrijden, ben of wordt je ook gevraagd een keer te vlaggen bij een wedstrijd. Vaak maken
teamleiders en trainers gebruik van een zogenaamd ‘Rij- en vlagschema’.
Nu kan dat vlaggen de eerste paar keren best spannend zijn, omdat je de spelregels niet kent. Gelukkig wordt de
wedstrijd geleid door een scheidsrechter en je mag er van uitgaan dat hij of zij de regels kent en op de juiste wijze
toepast. Echter reiken zijn/haar ogen niet zo ver om bijvoorbeeld te bepalen of de bal uit is over de zij- of achterlijn of
wanneer een speler buitenspel* loopt. Juist voor die situaties heeft hij/zij veel steun aan een grensrechter, zodat het
spel ook zo sportief mogelijk gespeeld kan worden.
Voor aanvang van een wedstrijd:
o Voorafgaande aan een wedstrijd maakt de scheidsrechter meestal afspraken met de assistent scheidsrechters.
o De assistent scheidsrechter gaat terug naar zijn team om eventueel deze instructies door te geven aan het team.
o De assistent scheidsrechter loopt mee naar de middenstip voor kennismaking en de toss.
o
Wanneer dien je als assistent scheidsrechter te vlaggen:
o Wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is, aangeven welke partij recht heeft op een inworp, hoekschop
of doelschop
o Bij een inworp wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de niet ingooiende partij.
o Bij een hoekschop wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de verdedigende partij.
o Bij een doeltrap wijst u met uw vlag richting het doel van de verdedigende partij.
o Wanneer een speler bestraft kan worden voor het buitenspel* staan. Maak gebruik van de twee seconden
bedenktijd. Met uw vlag wijst u de plaats aan van de speler die buitenspel stond.
‘Wat is buitenspel’ https://youtu.be/fw8gu1yKvV0
o Wanneer overtredingen plaatsvinden in uw gezichtsveld en waarbij u als assistent scheidsrechter er van overtuigd
bent dat de overtreding buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter heeft plaatsgevonden.
o Wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de
scheidsrechter.
o Wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten. Hierbij houdt u de vlag horizontaal boven uw hoofd.
Noot: Als de SR u een teken geeft (dit kan zijn een fluitsignaal, vinger opsteken, doorspeelgebaar en/of roept “ga door”), doe
dan de vlag direct omlaag en ga door met het spel. Bij géén retour-teken mag u blijven staan met de vlag omhoog, net zolang
totdat de SR u gezien heeft.

Welke positie dient een assistent scheidsrechter in te nemen bij spelhervattingen:
o Hoekschop en strafschop, op een lijn met de doellijn. Hierdoor hebt u zicht op als de bal volledig de doellijn is
gepasseerd. (Tenzij u anders door SR wordt geïnstrueerd)
o Inworp, geef de inwerpende speler voldoende ruimte om te kunnen inwerpen.
Veel situaties kun je eigenlijk goed inschatten zonder dat je hiervoor de spelregels hoeft te kennen, dus gewoon je
gezonde verstand gebruiken.
Uiteraard zijn binnen VVO ook personen beschikbaar die je kunt vragen zaken nader toe te lichten.
Heb je sowieso belangstelling hebben om VVO-teams te ondersteunen als grens- of scheidsrechter, heel fijn, neem dan
s.v.p. contact op met Raymond Bosgoed via: raymond.bosgoed@outlook.com of 06-52481833. VVO verzorgt dan een
scheidsrechtersopleiding en tenue voor jou.
Tip; laat je tijdens wedstrijden niet verleiden door op- of aanmerkingen van toeschouwers langs de lijn. Er is maar 1
persoon op het veld die de wedstrijd leidt, de scheidsrechter geassisteerd door 2 grensrechters.

