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Voorwoord 

De richtlijnen helpen ons om eenheid en duidelijkheid te verschaffen in de 

werkwijze van onze aangewezen scheidsrechters. 

In onderstaand document wordt e.e.a. uitgelegd hoe te handelen voor, tijdens en 

na een wedstrijd. 

 

Verder is beschreven wat de plichten zijn van de aangewezen scheidsrechter bij 

verhindering. 

 

Als wij ons aan deze “spelregels” houden voorkomen we dat er teams zonder 

scheidsrechter staan en voorkomen wij veel irritaties bij de coördinerende 

personen. 
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Voor de wedstrijd; 
Kom op tijd (minimaal 45 min voor aanvang aanwezig) en bereid je goed voor op de te fluiten wedstrijd. 

Meld je bij aankomst in de zaal bij de zaalcommissaris of bij aankomst op het veld bij de veld- of bar 

dienst. Geef hierbij aan voor welke wedstrijd jij komt. 

Bereid je daarna goed voor op de te fluiten wedstrijd door middel van onderstaande: 

- Vooraf bepalen  wat de kleuren van de teams zijn, hierop stem je, je eigen kleding af. 

- Controleer de afmetingen van het veld. 

- Controleer of de palen op de juist plaats staan. 

- Controleer of beide korven gelijk zijn, met name de sponsor naam gelijk is. 

- Controleer of beide korven heel zijn, een korf die stuk is gaat hangen, laat deze dan vervangen. 

- Zorg dat je weet hoelang de wedstrijdduur is. 

- Controleer de wedstrijdbal (grote en hardheid). 

- Moeten er na de wedstrijd strafworpen worden genomen? 

- Zijn van beide ploegen de formulieren ingevuld? Zie onder wedstrijdformulier de uitleg.  

Controleer hierbij de spelerskaarten op het veld. 

Controleer of de spelerskaarten voorzien zijn van een handtekening! 

- Niet geheel onbelangrijk JE EIGEN WARMING-UP. 

Informatie over de wedstrijdduur, bal maat, veld afmetingen e.d. vindt je op het overzicht 

“Spelbepalingen Zaalcompetitie of Veldcompetitie” van het lopende jaar/seizoen. 

In de zaal is deze te vinden bij de zaal commissaris en op het veld hangt deze in de gang van de 

kleedkamers op het mededelingen bord, in de hal van de kantine op het mededelingen bord en op de 

tussendeur in het materialenopslag ruimte . 

 

Tip: Zorg dat je zelfverzekerd en overtuigend overkomt. 

 

Kleding tijdens het fluiten van een wedstrijd; 
Goede afwijkende kleding in gewenst. 

 

Het gebruik van inloopshirt en door de vereniging beschikbaar gestelde trainingspak tijdens de te fluiten 

wedstrijd is toegestaan. 
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Gebruik van een fluitje; 
Het te gebruiken fluitje dient een exemplaar te zijn zonder balletje. 

Bij voorkeur gebruiken we het door de club beschikbaar gestelde fluitje. 

 

 
 

Tijd waarneming; 
Om de tijd bij te houden tijdens de wedstrijd gebruiken we een stopwatch of een horloge met 

stopwatch functie. Voorkeur gaat uit naar een horloge met terugloop functie van de tijd. 

Hier is men vrij in om te gebruiken wat hij/zij prettig vindt. 

Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan. 

 

                                                                    
                                                    

Score notitie; 
De scores worden tijdens de wedstrijd genoteerd op een klein notitieblokje of scoreband. 

Ook bij gebruik van een score bord is dit van belang, het score bord kan immers uitvallen. 

Noteer tijdens slecht weer de score met een potlood. 

 

Bovenstaande middelen worden beschikbaar gesteld door de club. 

Bij veldwedstrijden is dit af te halen achter de bar. 

Bij zaalwedstrijden is dit af te halen bij de zaalcommissaris. 

Alles zit in een zwarte etui, uiteraard wordt van een ieder verwacht dat dit na de wedstrijd weer 

compleet en netje wordt terug gebracht. 

Wij vragen ook om even de aftekenlijst in het etui in te vullen!!! 
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Aanvang van de wedstrijd; 
Fluit krachtig in. 

Stel je voor aan de coaches en aanvoerders van beide teams. 

Laat het thuis spelende ploeg de keuze maken waar begonnen wordt met aanvallen. 

De thuis spelende ploeg neemt altijd de eerste helft de bal uit. 

 

Tijdens de wedstrijd; 
Fluit krachtig en overtuigend. 

Handel volgens de spelregels van het KNKV. 

Gebruik de scheidsrechters gebaren. 

Geef duidelijk aan wat jij bedoelt als je ergens voor gefloten hebt. 

Tip: je fluit altijd 2 maal, dus eerst voor een overtreding o.i.d. en daarna weer om het spel te hervatten. 

 

Na de wedstrijd; 
Na dat je hebt afgefloten is de wedstrijd nog niet voorbij. 

Het nemen van strafworpen (indien van toepassing). 

En dan het ……….. 

 

Wedstrijdformulier; (zie ook bijlage: wedstrijdformulier) 
Voor aanvang van de wedstrijd dient ingevuld te zijn: 

- Datum. 

- Wedstrijdnummer. 

- Thuisploeg. 

- Uitploeg. 

- Spelers en bondsnummer. 

- Coach. 

- Aanvoerder / Leider. 

 

Na afloop van de wedstrijd dient ingevuld te zijn: 

- Wisselspelers (indien van toepassing). 

- Ondertekening van Aanvoerder / Leider. 

 

Door de scheidsrechter in te vullen na de wedstrijd: 

- Uitslag (ook van de strafworpen indien van toepassing) 

- Zelf ondertekenen en je naam, bondsnummer + verenigingsnaam invullen. 
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Huisregels voor de aangewezen scheidsrechters.  

 

Het niet kunnen fluiten van een aangewezen wedstrijd; 
 

- Bij verhindering dient de aangewezen scheidsrechter zelf voor vervanging te zorgen. 

- De vervangende scheidsrechter kan alleen uit de Senioren en Junioren worden gezocht. 

- Ruilen of overnemen van de wedstrijd met een scheidsrechter uit de bestaande scheidsrechters- 

en opleidingsgroep is niet toegestaan. 

- Als je een vervanger hebt gevonden dan dien je een scheidsrechters wijziging door te geven via 

de website, http://vzod.nl/competitie/scheidsrechter-wijziging/  

 

Kom je niet opdagen bedenk dan dat er 2 teams worden gedupeerd. 

 

Ruilen of vervangen, wat doen we wel en wat doen we niet; 
 

- Aangewezen scheidsrechters vanuit de senioren en junioren mogen alleen E & F jeugd fluiten. 

- Met aangewezen scheidsrechters vanuit de senioren en junioren, wordt niet geruild met 

scheidsrechters die hoger fluiten. 

 

Verplaatsen van de wedstrijd; 
 

- Als de wedstrijd, waar je op aangewezen bent, wordt verplaatst naar welke dag ook dan 

verplaatst de scheidsrechter automatisch mee, kan je dan niet fluiten dan dien je zelf voor 

vervanging te zorgen.  

 

 

 

 

 

Wij wensen je heel veel plezier bij het fluiten van de wedstrijd. 

 

 

 

De Werkgroep Arbitrale Opleidingen (WGO), 

VZOD 
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Bijlage: Wedstrijdformulier 


