
  

 
 

 v.v. DOVO 

Protocol scheidsrechters thuiswedstrijden vv DOVO 

F pupillen 

Voorafgaand: 

 iedere scheidsrechter is minimaal 20 minuten voorafgaand aan zijn/haar 

ingeroosterde wedstrijd aanwezig en meld zich in het wedstrijdsecretariaat 

 scheidsrechter vult op het wedstrijdschema zijn/haar wedstrijd in voor de 

volgende speelronde 

 Scheidsrechter krijgt in het secretariaat de kleedkamersleutel en laat 

waardevolle spullen achter in wedstrijdsecretariaat 

 vanuit de wedstrijdsecretariaat worden door de aanwezige functionarissen 

instructies gegeven over: 

- op welk veld de wedstrijd is ingepland 

- krijgt de ingeroosterde scheidsrechter een fluit, notitieboekje en pen 

 de scheidsrechter haalt bij de materiaalmensen de wedstrijdbal (+ 1 reserve 

bal) de scheidsrechter zal zich minimaal 10 minuten voor aanvang van de 

wedstrijd melden op het desbetreffende veld 

 de tegenstander stelt zich op in een lijn en de Dovo spelers lopen langs om alle 

spelers en scheidsrechter een hand te geven  

(of even daarvoor naast het veld als er nog een wedstrijd bezig is en het veld 
nog niet vrij is!) 

 aansluitend geven de spelers van de tegenstander de scheidsrechter een hand 

 vervolgens aanvang wedstrijd 

 

spelers wedstrijdduur rust wissels balmaat + gewicht 

7  >  7 2 x 20 minuten 
7,5 min. op het 

veld 
5 spelers,  

doorwisselen 5: 290-320 gram 

 

Aanbevolen wordt om maximaal 7 tegen 7 te spelen en slechts bij extreme 

weersomstandigheden dit aantal uit te breiden tot 8 tegen 8 of maximaal 9 tegen 9. 
 

 

Tijdens: 

Iedereen die zich op en/of rond het veld begeeft moet zich houden aan de 

gedragsregels die door vv DOVO  zijn opgesteld. De scheidsrechter mag, zowel 

spelers, begeleiders als toeschouwers van en om het speelveld (laten) verwijderen als 

deze zich niet aan de gestelde gedragsregels houden, desnoods staakt hij de 

wedstrijd! De toeschouwers bevinden zich achter de omheining. 

 

Na afloop: 

 alle spelers en begeleiding geven elkaar maar ook de scheidsrechter een hand  

 scheidsrechter levert de wedstrijdbal(len) in bij de materiaalmensen 

 de scheidsrechter meld zich in het wedstrijdsecretariaat  

- meld de uitslag van de wedstrijd 

- levert fluit, notitieboekje en pen in 


