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Verbaal geweld op of rond het veld hoort niet in het voetbal thuis. Helaas wordt het 
voetbalfeest wel eens verstoord. Voetbal staat midden in onze maatschappij en 
ervaart de brede maatschappelijke ontwikkelingen die Nederland doormaakt.  

Voetbalvereniging Reiger Boys wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we met 
elkaar van voetbal kunnen blijven genieten en dat wangedrag een uitzondering is. 
Hieronder kunt u lezen welke regels de arbitrage hanteert, indien naar de mening 
van de scheidsrechter sprake is van onbehoorlijk gedrag in of langs het veld. Laten 
wij samen met elkaar zorgen dat deze regels niet hoeven te worden uitgeoefend. 

Uw mening op papier 
Graag lezen wij op de achterzijde van deze flyer uw mening over de arbitrage van 
uw wedstrijd.  Hiermee geeft u uw inzicht over de arbitrage tijdens de wedstrijd en 
draagt u bij om de kwaliteit van de arbitrage bij onze club te verbeteren.  
Alvast dank voor uw medewerking.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Welkom bij 
v.v. Reiger Boys 

 

Regel 12 - OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG 

Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc. worden nu bestraft met 
een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, duwen, gooien 
met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de 
leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart). 
 

bron: KNVB samenvatting spelregel wijzigingen voor arbitrage ’16/‘17 
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Wedstrijdbeoordeling scheidsrechter invulformulier 
Scheidsrechter: 

     

 

Wedstrijd:  

     

 

Wedstrijddatum: 

     

 

Klasse: 

     

 

Beoordelaar: 

     

 
 
Positie in het veld 
Bij positie in het veld gaat het om, dat de scheidsrechter in staat is, het spel en spelers zo te volgen en positie te 
kiezen dat hij/zij de gebeurtenissen in het veld juist waar kan nemen en de situatie juist kan interpreteren om 
vervolgens de spelregels juist toe kan passen met zijn/haar beslissingen. Voor verdere toelichting ziet omzijde. 
 
         Laag    Hoog 
1. Volgen en positie kiezen tijdens het spel (looplijn/positie)       

2. Volgen en positie kiezen bij spelhervattingen (looplijn/positie)       

3. Aanpassen positie in het veld (meegaan bij verandering spelrichting)      

4. Hinderen van het spel (niet in de weglopen of belemmeren)       

5. Optreden ter plaatse (is ca. 15 tot 20m van de bal af bij ingreep)      

 

Toepassing spelregels / flexibiliteit 
Laag    Hoog 

1. Toepassing spelregels bij duels (grof spel, overtredingen, e.d.)      

2. Toepassing spelregels bij bal over de zijlijn (juiste ingooi)       

3. Toepassen voordeel (bij overtreding door laten spelen bij balbezit)      

4. Snelheid van arbitrage aanpassen (voorkomen van escalatie)       

5. Reageren bij overtreding           

 

Duidelijkheid 
Laag    Hoog 

1. Geven fluitsignaal (duidelijk te horen en gebruik intonatie bij ernst)      

2. Zichtbaarheid gebaren (ondersteunt fluitsignaal met gebaar)       

3. Verduidelijken beslissingen (vertelt de spelers wat de overtreding is)      

 
 

Toelichting aandachtspunten: 
(waar moet de scheidsrechter op 
letten om beter te worden?) 

 

Belangrijkste verbeterpunt: 
(welk verbeterpunt helpt de 
scheidsrechter het snelst in zijn 
optreden en acceptatie) 

 

Belangrijkste compliment: 
(wat deed de scheidsrechter heel 
goed?) 

 

 
 


