
  

 
 

 
v.v. DOVO 

Protocol scheidsrechters thuiswedstrijden vv DOVO 

Senioren / Junioren  

 

Voorafgaand: 

 iedere scheidsrechter is minimaal 45 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 

 de scheidsrechter controleert het gereedstaande digitale wedstrijdformulier op: 

- spelersnamen in combinatie met geboortedatum 

- aangevinkte aanvoerder 

- assistent scheidsrechters (grensrechters) 

 een speler zonder geldige spelerspas wordt uitgesloten van deelname aan de 

wedstrijd 

 na controle overhandigt de scheidsrechter de spelerspassen aan de 

teambegeleiding met het verzoek de passen mee naar het veld te nemen 

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

bal) en de vlaggen op 

 de scheidsrechter zal minimaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

aanwezig zijn op het desbetreffende veld 

 elke op het digitale wedstrijdformulier vermelde speler stelt zich met zijn pasje 

op in een rij met zijn team op het veld  

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

 vervolgens geeft elke speler(beginnend met Dovo team) zijn pasje op zijn beurt 

aan de scheidsrechter zodat hij/zij kan controleren of hij/zij daadwerkelijk ook 

die speler is  

 tevens geeft de Dovo speler de scheidsrechter een hand en aansluitende de 

spelers van de gastteam 

 vervolgens wordt dezelfde procedure door de scheidsrechter gehanteerd v.w.b. 

de passen controle van het gast team 

 bij akkoord van de spelerspassen, tossen en aanvang wedstrijd 

 in de rust kan er door de scheidsrechter in het wedstrijdsecretariaat drinken 

worden gehaald 

Tijdens: 

Een ieder die zich op en/of rond het veld begeeft zal zich houden aan de 

gedragsregels die door vv DOVO zijn opgesteld. De scheidsrechter is gerechtigd 

iedereen, zowel spelers, begeleiders als toeschouwers te (laten) verwijderen als deze 

zich niet aan de gestelde gedragsregels houdt of houden. Desnoods staakt hij/zij de 

wedstrijd. De toeschouwers bevinden zich achter de omheining. 

 



 

 
 

 

 

 

 Blz. 2 

 

Na afloop: 

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

 scheidsrechter levert de wedstrijdbal(len) en vlaggen in bij de materiaalmensen 

 nadat de scheidsrechter en teams zich omgekleed/gedoucht hebben zal het 

digitale wedstrijdformulier verder door de scheidsrechter worden ingevuld.  

To do: 

- uitslag van de wedstrijd 

- wisselspelers (indien van toepassing) 

- straffen (gele en rode kaarten) 

- vraagt beide aanvoerders het wedstrijdformulier te checken en goed te keuren 

(vinkje) 

- scheidsrechter keurt het wedstrijdformulier goed en verstuurd deze digitaal 

 


