
Een aantal buitenspel situaties 

 

 Indien twee spelers van verschillende partijen tegelijkertijd de bal trappen (klutsbal) en de 

bal komt bij een buitenspel staande speler, dan moet de scheidsrechter het spel 

onderbreken en hervatten met een indirecte vrije schop wegens strafbaar buitenspel, omdat 

de bal ook door een medespeler van de buitenspel staande speler wordt gespeeld. 

 Als er een muur wordt geformeerd bij een vrije schop en een speler in de muur kopt de bal 

door omhoog te springen en de bal komt terecht bij een aanvaller die, op het moment dat de 

vrije schop werd genomen in een buitenspelpositie stond, dan is er géén sprake van strafbaar 

buitenspel. De verdediger staat immers op minimaal 9.15 m en speelt bewust de bal. 

Hetzelfde is van toepassing op de situatie hieronder. 

 Een speler, in buitenspelpositie, die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust 

speelt (behalve vanuit een bewuste redding) wordt niet geacht voordeel uit zijn positie te 

halen. Zie het figuur hieronder. Dit is geen buitenspel omdat de verdediger een bewuste 

actie maakt om de bal te spelen. Doordat de verdediger de bal blokt en de bal daardoor bij 

aanvaller terechtkomt, ontstaat er een nieuwe situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hierboven kwam de term ‘’bewuste redding’’ aan de orde. Een bewuste redding kan 

gemaakt worden door iedere speler en niet alleen door de keeper. Er is sprake van een 

redding wanneer een speler de bal stopt die in of erg dicht bij het doel komt met een 

lichaamsdeel behalve zijn handen (behalve de keeper binnen zijn eigen strafschopgebied). 

Komt de bal bij een aanvaller terecht die op het moment van spelen (lees: op het moment 

van het schot) buitenspel stond dan is het strafbaar buitenspel (zie figuur hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 



 Voor buitenspel staan krijg je geen gele kaart (ook niet bij herhaaldelijk buitenspel staan). 

Iedere keer dat een speler buitenspel staat zal aan de tegenpartij een indirecte vrije trap 

toegekend worden. Een aanvaller die dus telkens bewust buitenspel gaat staan kan geen gele 

kaart krijgen van de scheidsrechter. 

 Alle lichaamsdelen tellen mee om de buitenspelpositie te bepalen behalve de armen en 

handen (ook van toepassing voor de doelverdediger). 

 Buitenspel kan alleen plaatsvinden op de speelhelft van de tegenstanders. Let op! De 

spelhervatting kan wel plaatsvinden op eigen helft. In het geval van een strafbare 

buitenspelpositie kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe op de plaats van de 

overtreding (lees: op de plaats waar de speler ingrijpt/beïnvloedt/voordeel trekt), ook als dit 

op de eigen speelhelft van de speler is. Zie het voorbeeld hieronder. De spelhervatting 

(indirecte vrije schop) zal plaatsvinden op de eigen helft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spelers van de aanvallende partij kunnen zonder de bal te raken ook buitenspel staan. 

Mochten zij een speler of doelman van de verdedigende partij hinderen/beïnvloeden (in een 

buitenspel positie), dan moet de scheidsrechter affluiten voor buitenspel. Voorbeeld: Denk 

hierbij aan aanvaller die in een buitenspel positie gaat staan om de doelman het zicht te 

belemmeren (zie figuur hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een speler kan niet strafbaar buitenspel staan, als hij/zij de bal rechtstreeks krijgt via: een 

doelschop, een inworp, een hoekschop, een scheidsrechtersbal. 



 Een medespeler schiet op doel. Op dat moment sta jij buitenspel. Via de paal komt de bal bij jou 

en je scoort. Telt dit doelpunt? NEE. Dit is strafbaar buitenspel omdat speler B op het moment 

van schieten buitenspel staat. De bal komt terug van de paal en door de bal in het doel te 

schieten haalt de aanvaller voordeel uit zijn buitenspelpositie (zie figuur hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


