
De grensrechter 

 
Waar loopt de grensrechter? 

 
Zorg ervoor dat je altijd op gelijke hoogte staat met de laatste speler van het team, om buitenspel te kunnen 
controleren. 

 
Waarvoor vlag je ?  
 
 
   Inworp 
   Je staat op de plek waar de inworp moet worden genomen en wijst met de vlag in de  
   speelrichting van het team dat de inworp mag nemen. 
 

 

   Hoekschop 

   Je wijst met de vlag naar de cornervlag 

 

 

 

   Buitenspel 

   Je staat op de plek waar de speler buitenspel stond en wijst met de vlag naar het veld  

Grensrechter rode team 

Grensrechter blauwe team 

Grensrechter rode team 

Grensrechter blauwe team 



Bal in of uit ?         Wel of geen doelpunt ? 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
Inworp 
Degene die de bal als laatste raakt, voordat deze geheel over de zijlijn gaat, krijgt de inworp tegen. 
Wijs met je vlag in speelrichting van het team dat de bal krijgt. 

 
 
 
Hoekschop / doeltrap 
Doeltrap:  De bal gaat over de achterlijn en deze wordt als laatste aangeraakt door de tegenstander. 
  Je wijst met je vlag naar het doel. 
 
Hoekschop:  De bal gaat over de achterlijn en deze wordt als laatste aangeraakt door een eigen speler. 
  Je wijst met je vlag naar de hoekvlag. 
 
 
  

1 Wanneer de bal via de hoekvlag terugkomt in het 
veld, blijft deze in het spel 
 
De bal is pas uit wanneer deze in zijn geheel over 
de lijn is. 
    Zijn dus in.              Is uit. 
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Geen doelpunt 

Geen doelpunt 

Wel doelpunt (de bal is geheel over de doellijn) 
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Buitenspel 
Het meest lastige onderdeel voor de grensrechter…. 
 
Wanneer is het buitenspel ? 

- Wanneer er op het moment van spelen van de bal: 
o Er minder dan 2 tegenstanders staan tussen de ontvanger van de bal en het doel van de 

tegenstander. 
o En de ontvanger niet van eigen helft komt. 

 
Het makkelijkst is het om enkele voorbeelden te laten zien. 
 
Voorbeeld 1 

 
Speler 1 staat NIET buitenspel, omdat er nog 2 spelers (speler A en de keeper) tussen hem en het doel staan. 
(De tegenstander bevindt zich voor de laatste speler van het eigen team) 
 
Voorbeeld 2 

 
Speler 1 staat buitenspel, omdat er maar 1 speler (de keeper) tussen hem en het doel staan. 
(De tegenstander is voorbij de laatste speler van het eigen team) 
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Voorbeeld 3 

 
Speler 1 staat GEEN buitenspel, omdat hij nog op eigen helft staat.  
(Ook al is de tegenstander dus voorbij de laatste speler van het eigen team) 
 
 
BELANGRIJK: het gaat dus altijd om HET MOMENT VAN SPELEN.  
Speler 1 speelt de bal naar speler 2. 
Op het moment dat speler 1 de bal raakt, moet je als grensrechter dus controleren of speler 2 wel-/niet 
buitenspel staat. 

 
 
Bijzondere situaties: 
GEEN buitenspel mogelijk bij: 

- Doelschop (Bal is over de achterlijn geweest). 
- Hoekschop 
- Inworp 

Wel bij: 
- Vrije trap 
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Dit is GEEN buitenspel. 
Op het moment van spelen staat 
speler B niet buitenspel. 



Nog een paar lastige situaties…. 

 
 
 

 
 

 
 
  

Dit is buitenspel. 
Wanneer de bal via een redding 
van de keeper terugkomt in het 
spel, blijft buitenspel geldig. 

Dit is buitenspel. 
Wanneer de bal via de doelpaal 
terugkomt in het spel, blijft 
buitenspel geldig. 

Dit is buitenspel. 
Door de keeper het zicht te 
ontnemen heeft de aanvaller 
invloed op het spel. Dit noemen 
we ‘hinderlijk’ buitenspel. 



 
 
 
Nog eentje dan: 

 
Speler 1 staat GEEN buitenspel, omdat hij op gelijke hoogte staat met de laatste speler van het eigen team.  
Speler 2 staat wel buitenspel, maar die neemt niet actief deel aan het spel (hij krijgt de bal niet aangespeeld). 
 
 

Dit is GEEN buitenspel. 
Wanneer de bal via een eigen 
speler bij de tegenstander terecht 
komt, wordt het buitenspel 
opgeheven. 
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