
Spelregelactiviteiten 
Inleiding 

De Spelregelcommissie van 
Scheidsrechtersvereniging 
Helmond houdt zich al jaren lang 
bezig met het verhogen van de 
spelregelkennis van de 
scheidsrechters en bij de 
verenigingen in de regio Peelland. 
Bij het verhogen van het niveau 
van de arbitrage kan uitgegaan 

worden van enkele belangrijke punten. Naast het verbeteren van de conditie van 
onze scheidsrechters, valt hier ook onder een mentale training en het verbeteren van 
de spelregelkennis. Deze laatste twee punten worden al jarenlang door onze 
commissie verzorgd.  

Natuurlijk dienen ook de voetballers zelf de spelregels goed te beheersen, daar er 
anders voor hen ook veel onduidelijkheid is over hetgeen wel en hetgeen niet is 
toegestaan. Uit onze jarenlange ervaring als actief scheidsrechter en bestuurslid, en 
uit de reacties van de overige scheidsrechters binnen onze vereniging, blijkt maar al 
te duidelijk dat de spelregelkennis bij de dames en heren voetballers over het 
algemeen ver beneden het peil is. Hoe vaak roept een voetballer: "Scheids, twee 
man!"? Dit komt iedere wedstrijd regelmatig voor, terwijl de spelregels van het 
voetbalspel nergens verbieden om met twee man op de bal aan te vallen. Vreemd? 
Dit is toch een duidelijk teken dat de spelers de spelregels niet voldoende 
beheersen. 

Een belangrijk gevolg van deze minimale spelregelkennis 
bij de voetballers is het onbegrip van de voetballers voor de 
scheidsrechterlijke beslissingen, met vaak alle (ernstige) 
gevolgen van dien. Soms volgt hieruit een molestatie van 
de scheidsrechters. Door deze molestaties en andere 



ongeregeldheden zijn er veel scheidsrechters die hun fluit aan de wilgen hangen, 
hetgeen ons arbiterskorps zowel kwantitatief als ook kwalitatief naar een lager niveau 
brengt.  

Een belangrijk deel voor het verbeteren en uitbreiden van het arbiterskorps ligt dus 
duidelijk bij de voetballers zelf.  

De spelregelcommissie wil uw vereniging helpen bij het verhogen van de 
spelregelkennis onder uw (jeugd)leden, want wat is er nu beter voor uw leden dan 
zelf eens de moeilijkheid van het goed toepassen van de spelregels te ervaren? Op 
deze manier kan ook bij de basis, de voetballers zelf, begonnen worden om de 
spelregels beter te leren kennen. De spelregelcommissie kan een programma 
opstellen om binnen uw vereniging de spelregelkennis te verhogen en het begrip 
voor de scheidsrechterlijke beslissingen te verbeteren. Dit programma kan geheel 
aan uw wensen worden samengesteld.  

Spelregelavond voor oudere jeugdleden en senioren 

Zo kan bijvoorbeeld een avond gehouden worden, waarbij we 
eerst de belangrijkste spelregels in het kort uitleggen en daarna 
aan de hand van televisiebeelden een discussie voeren met uw 
leden. Deze discussie is gebaseerd of de situatie dat de leden zelf 
eens in de schoenen van de scheidsrechter staan! Deze avond is 
ook uitermate geschikt voor de wedstrijdleiders en de jeugdleiders 
van uw verenigingen. Indien gewenst kunnen we op deze speciale 
avonden dan dieper op de spelregels ingaan.  

Spelregelactiviteit voor jeugdleden 

Voor de jeugdleden van ongeveer 8 tot en met 14 jaar oud heeft onze 
spelregelcommissie namelijk een aantal leuke activiteiten om ook voor hen de 
spelregelkennis op een speelse manier te verbeteren.  

Spelregelquiz met diabeelden 



Allereerst is er een spelregelquiz aan de hand van 
diabeelden. Deze activiteit neemt ongeveer twee uur in 
beslag en ziet er als volgt uit. Er worden een flink aantal 
meerkeuzevragen aan de jeugdspelers gesteld, waarbij de 
jeugdspelers in kleine groepjes met elkaar kunnen 
overleggen om tot het goede antwoord te komen.  
Nadat alle vragen gesteld zijn en de antwoorden zijn 
ingeleverd, is er voor de jeugdleden een kleine pauze, waarin wij de antwoorden 
overnemen en controleren.  
Na de pauze zullen alle vragen uitgelegd worden en kunnen de jeugdleden zelf hun 
antwoorden controleren.  
De vragen die door veel jeugdleden foutief zijn beantwoord zullen hierbij natuurlijk 
extra aandacht krijgen. Nadat alle vragen zijn behandeld, is de uitslag bekend.  

Interesse? 

Voor alle activiteiten is het enige waar uw vereniging voor dient te zorgen dat er 
zoveel mogelijk (jeugd)leden aanwezig zijn. En natuurlijk dient nog wel een afspraak 
gemaakt te worden met iemand van onze commissie. Hierbij dient dan wel even 
kortgesloten te worden of uw vereniging beschikt over 
een televisie en een video. Als dit niet het geval is, zullen 
wij namelijk zelf voor een televisie met video zorgen.  

Heeft uw vereniging interesse, neem dan zo snel mogelijk 
contact op via e-mail, of via de voorzitter van de 
spelregelcommissie telefoon (0493) 69 47 91 
U zult dan zo spoedig mogelijk door iemand van onze 
spelregelcommissie gebeld worden om een afspraak te maken. 
Tevens kunt u ook voor alle andere opmerkingen over onder andere eventuele 
activiteiten op het gebied van het verbeteren van de arbitrage en het verbeteren van 
de spelregelkennis bij een van deze personen terecht.  
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