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Vanaf de D-pupillen geldt de buitenspelregel. Dit is een regel, die nogal eens tot verwarring en 
discussie leidt vooral als spelers, leiders, trainers, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en 
supporters de regel niet goed kennen.  
 
Het bestuur van RKVV Roosendaal heeft dit document opgesteld om de kans op onnodige discussie 
met scheidsrechters en grensrechters over de buitenspelregel in de toekomst te voorkomen. 
 
Dit document bevat de volgende onderdelen: 

1. Uitleg Buitenspelregel volgens KNVB-regels en Wikepedia 
2. Opmerkingen en nadere uitleg door RKVV Roosendaal 
3. Voorbeelden d.m.v. figuren van WEL en NIET buitenspel 

 
 
 

Het beleid van RKVV Roosendaal is er op gericht om niet met de scheidsrechter en/of grensrechters 

in discussie te gaan of opmerkingen te maken over het toepassen van de buitenspelregel.  
 
Dit geldt in het bijzonder voor spelers, ouders en ander publiek bij wedstrijden. Laat discussie, als dit 
echt nodig is, over aan een van de leiders/coach.  
 
Ook van leiders/coach verwachten wij dat eventuele discussie slechts in uitzonderlijke gevallen 
gebeurt en dan wel op een respectvolle en rustige manier en dat uiteindelijk de beslissing van de 
scheidsrechter in deze geaccepteerd wordt. 
 
Iedereen maakt immers fouten, dus ook de scheidsrechter. Acceptatie van deze fouten is immers ook 
onderdeel van het spel. 
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1 Uitleg Buitenspelregel volgens KNVB-regels en Wikepedia 
 
De KNVB heeft alle spelregels gebundeld. Alle spelregels zijn als PDF document te downloaden via: 

 de site van knvb.nl > downloads & documenten > zoek: spelregels veldvoetbal. 

 de site van rkvvroosendaal.nl > begeleiding > leiders en trainers > informatie : Documenten 
KNVB regels en instructies 

 
Hieronder vind je de officiële uitleg van de Buitenspelregel, gebaseerd op deze KNVB-regels en 
gebruik gemaakt van Wikipedia, de vrije encyclopedie: 

buitenspelpositie 

Waar voorheen enkel de voeten van de spelers telden om een buitenspelpositie te beoordelen, 
tellen nu alle lichaamsdelen van de spelers mee, behalve de handen en armen. 

Als de speler zich op dezelfde hoogte als de voorlaatste tegenstander (of meerdere tegenstanders 
tegelijkertijd) bevindt staat hij niet in buitenspelpositie.  

Een speler staat in buitenspelpositie als deze zich dichter bij de doellijn van de tegenstander bevindt 
dan de bal en de vóórlaatste tegenstander (inclusief de doelman). Dit geldt niet wanneer de speler 
zich op zijn eigen speelveldhelft bevindt. 

 

De twee laatste tegenstanders kunnen zowel zijn: 

 een veldspeler en de doelman, als 

 twee veldspelers.  
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Een speler telt ook mee als hij zich achter de doellijn bevindt.  

   

Een speler staat niet in buitenspelpositie als hij zich op het moment van het spelen van de bal achter 
de bal bevindt. 

 

Een misvatting die hieruit is ontstaan is dat een speler enkel bestraft kan worden voor buitenspel 
wanneer de bal voorwaarts beweegt. Dit is echter niet correct: een speler kan immers voor de bal in 
buitenspelpositie staan op het ogenblik dat de bal achterwaarts gespeeld wordt en vervolgens 
teruglopen om de bal op te halen. 

 

In buitenspelpositie staan is niet tegen de regels. Het wordt pas strafbaar als een medespeler de 
bal naar deze speler speelt op het moment dat deze speler in buitenspelpositie staat.  

Indien een speler strafbaar in buitenspelpositie staat wordt gesproken van buitenspel. 

Buitenspel is een overtreding, en leidt tot een indirecte vrije schop voor de tegenstander. 
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Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit 

een: doelschop, inworp, hoekschop. 

Buitenspel 

Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft: 

indien hij op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het 
oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel betrokken is door: 

1. in te grijpen in het spel, of 
2. een tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of 
3. voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie 

Het volgende wordt hiermee bedoeld: 

1 in te grijpen in het spel 

het spelen of raken van de bal, die door een medespeler is gespeeld of geraakt 

2 een tegenstander in diens spel te beïnvloeden 

voorkomen, dat een tegenstander de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het 
gezichtsveld of de bewegingen van de tegenstander te blokkeren of een tegenstander aan te 
vallen in strijd om de bal (zonder eventueel daadwerkelijk de bal te raken) 

   

3 voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie 

Het spelen van de bal: 

1. die terugkomt van, of van richting wordt veranderd door, de doelpaal, doellat, doelman 
of een tegenstander, terwijl hij zich in buitenspelpositie bevond 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Doelschop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inworp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekschop
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2. die terugkomt van, van richting wordt veranderd door, of naar hem gespeeld wordt door, 
een tegenstander die een bewuste redding maakt, terwijl hij zich in buitenspelpositie 
bevond. 

   

 

NIET strafbaar buitenspel 

Hieronder staan ter verduidelijking nog enkele voorbeelden waarbij de speler wel in buitenspel 
positie staat, maar geen voordeel haalt uit deze situatie.  In deze gevallen zal hij dus niet voor 
buitenspel bestraft hoeven te worden. 

1. Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een 
tegenstander die de bal bewust speelt (behalve bij het maken van een redding), wordt 
niet beschouwd als een speler die voordeel trekt. 

2. Een speler hindert de tegenstander niet, ondanks dat hij in buitenspel positie staat 
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3. Een bal die terugkomt van, of van richting wordt veranderd door, de doelpaal, doellat, 
doelman of een tegenstander, terwijl de ontvangende speler zich NIET in 
buitenspelpositie bevond. 

   

4. Een speler ontvangt de bal niet, of beïnvloedt het spel niet ondanks dat hij in 
buitenspelpositie stond. 
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2 Opmerkingen en nadere uitleg door RKVV Roosendaal 
 
Op de formele uitleg onder 1 willen we vanuit het bestuur van RKVV Roosendaal de volgende 
aanvullende opmerkingen maken: 

 
1 Omdat de buitenspel regel nog al tot verwarring kan leiden is het belangrijk dat 

scheidsrechter, leiders en grensrechters van beide teams hier voor de wedstrijd 
duidelijke afspraken over maken. M.n. over het vlaggen, zoals onder beschreven hier 
onder bij 2, item 3. 

 
2 Hier geven we graag nog een paar belangrijke punten over deze buitenspelregel aan: 

1 De scheidsrechter bepaalt uiteindelijk of het buitenspel is. De scheidsrechter mag 
het advies (vlagsignaal) van de grensrechter over nemen, maar heeft ook het 
recht dit te negeren. 

2 Het is alleen buitenspel als op moment van spelen van de bal door de eigen 
speler: 

1. De speler, die buitenspel staat, direct in buitenspelpositie de bal 
toegespeeld krijgt 

2. De speler, die buitenspel staat, niet direct de bal toegespeeld krijgt, 
maar: 

 later wel voordeel haalt uit zijn eerder buiten spel staan, of 

 De tegenstander hindert door zijn buitenspel positie. 
Een speler kan dus ook niet hinderlijk in buitenspel positie staan, in dat geval zal 
de scheidsrechter dus ook niet fluiten voor buitenspel. 

3 T.a.v. het vlaggen door grensrechters geldt het volgende:   
1. Officieel dient de grensrechter op de volgende wijze te vlaggen:  

 De grensrechter vlagt alleen als de speler echt in buitenspel 
positie de bal krijgt toegespeeld of (achteraf) voordeel haalt 
uit de situatie.  

 Hij vlagt niet als een buitenspel staande speler niet hinderlijk 
buitenspel staat of ook (later) geen voordeel haalt uit de 
eerdere buitenspelpositie.  

Het blijft desondanks aan de scheidsrechter de keuze of hij dit signaal 
overneemt en fluit. 

2. In de praktijk komt ook de volgende werkwijze voor, hoewel deze dus 
niet correct is:  

 De grensrechter vlagt altijd indien een speler buitenspel staat, 
ook als hij niet de bal krijgt of er geen voordeel uit haalt. Hij laat 
het aan de scheidrechter om te beslissen of het echt buitenspel 
is. 

 
Helaas komen beide werkwijzen door elkaar voor (zelfs binnen een wedstrijd). Dit 
is natuurlijk niet correct en kan tot veel verwarring leiden.  
 
Daarom, als aangegeven bij 1., is het goed dat leiders, de scheidsrechter en 
grensrechters voor de wedstrijd samen afspreken op welke manier gevlagd en 
gefloten zal worden. 
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4 Een grensrechter dient de vlag op te steken om de scheidsrechter te 
waarschuwen voor buitenspel. De scheidsrechter kan deze beslissing overnemen, 
maar mag deze ook negeren en afgaan op zijn eigen waarnemingen.  
 
Als de scheidsrechter het vlagsignaal van de grensrechter niet ziet, dan dient de 
grensrechter de vlag omhoog te blijven houden. Op het moment dat de 
scheidsrechter het vlagsignaal gezien heeft dient de vlagger de vlag omlaag te 
doen. Hij dient verder niet te roepen of opmerkingen naar de scheidsrechter te 
maken.  
Nogmaals de uiteindelijke beslissing om wel of niet voor buitenspel te fluiten is 
aan de scheidsrechter. 

5 Een scheidsrechter zal uiteindelijk fluiten voor buitenspel als de speler die 
hinderlijk buitenspel staat de bal ook daadwerkelijk heeft ontvangen en dus niet 
wanneer de bal zijn richting op gaat en hij niet hinderlijk buitenspel staat of de 
tegenstander gehinderd heeft. 

 
3 De figuren die gebruikt zijn voor de uitleg in hoofdstuk 1 zijn ook in groter formaat in een 

apart document terug te vinden op: de site van rkvvroosendaal.nl > begeleiding > leiders 
en trainers > informatie : 

 
4 Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van situaties die wel en niet als buitenspel 

bestraft dienen te worden, deze zijn gekopieerd uit de officiële spelregels van de KNVB. 
Neemt u deze voorbeelden goed in u op, zij verduidelijken de toepassing van de 
buitenspelregel enorm. Vooral de voorbeelden die ingaan op  

a. ‘wel/geen voordeel halen uit een buitenspelpositie (direct of later)’ en 
b.  ‘wel op een positie staan die buitenspel is, maar die niet als buitenspel 

bestraft dient te worden omdat geen voordeel uit de situatie gehaald wordt’ 
en  

c. ‘voordeel uit een buitenspelpositie halen zonder de bal daadwerkelijk te 
raken, maar b.v. door de tegenstander te hinderen’. 
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3 Voorbeelden WEL buitenspel 
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4 Voorbeelden NIET buitenspel 
 

 

 

 

 
 


