
  

 
 

 

v.v. DOVO 

Protocol scheidsrechters en ondersteunende 

taken vv DOVO 

De primaire taak van de scheidsrechters is een wedstrijd te begeleiden volgens de 

opgelegde KNVB normen.  Zij zullen daarin in ondersteunt worden vanuit de 

wedstrijdsecretaris, gastvrouwen/mannen in het wedstrijdsecretariaat en de 

materiaalmensen. 

 

Taken en verplichtingen scheidsrechter: 

 indien hij/zij verhinderd is om de ingeroosterde wedstrijd te begeleiden dit zo 

vroeg mogelijk en tijdig te melden bij de wedstrijdsecretaris 

 hij/zij dient ruim op tijd (minimaal 45 minuten) voor aanvang van zijn/haar 

ingeroosterde wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden in het 

wedstrijdsecretariaat 

 zorgt voor de juiste kleding en wedstrijduitrusting (fluit, notitieboekje en pen) 

 zal altijd volgens de KNVB normen de wedstrijd begeleiden 

 opgelegde sancties ( gele en/of rode kaarten) worden altijd vermeld op het 

digitale wedstrijdformulier 

 

Taken wedstrijdsecretariaat: 

 Beheert waardevollespullen van de scheidsrechters 

 Beheert kleedkamersleutels 

 zorgen voor een “thuisgevoel” voor de scheidsrechters 

 dragen zorg voor de beschikbaarheid van het digitale wedstrijdformulier cq. 

papieren versie bij noodgevallen 

 Ziet er op toe dat de scheidsrechter op het wedstrijdschema zijn/haar wedstrijd 

voor de volgende speelronde invult 

 verzorgen drinken voor de scheidsrechters en begeleiding van de beide teams 

 indien nodig in bruikleen geven van fluiten, notitieboekje, pen en gele/rode 

kaarten 

 fungeren als een luisterend oor voor de scheidsrechters en helpen mee 

oplossen van eventuele problemen 

 organiseren het kwartaaloverleg scheidsrechters 

 informeert de gastteams over kleedkamerindeling en protocol rondom de 

wedstrijd (pascontrole op het veld en gedrag regels) 

 indien noodzakelijk assisteren bij de uitgifte van materialen 

 

Taken materiaalmensen: 

 reiken de wedstrijdballen en vlaggen uit 

 zorgen dat de speelvelden gereed liggen volgens de KNVB normen, dat wil 

zeggen: 

- geen 'obstakels' op en rond de speelvelden (zoals trainingsdoelen etc.) 

- kleine doelen en/of pylonnen van het veld verwijderen na E/F wedstrijden 

- velden voorzien zijn van 4 hoekvlaggen 

- doelnetten aanwezig volgens KNVB norm 


