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GEEN SCHEIDSRECHTER  

WAT TE DOEN ALS ER GEEN SCHEIDSRECHTER IS AANGESTELD 
DOOR DE KNVB, OF DE AANGESTELDE SCHEIDSRECHTER IS ER NIET.  

De KNVB stelt scheidsrechters aan voor de competitiewedstrijden. 
Maar als gevolg van een enorm en nog steeds groeiend tekort aan scheidsrechters 
zal het steeds vaker gaan voorkomen, dat er voor een wedstrijd géén scheidsrechter 
beschikbaar is. 
Dan geldt dat de eerstgenoemde ploeg, het zogenaamde thuis spelende team, 
ervoor zorgt dat de wedstrijd geleid wordt door één van haar mensen. Ook wanneer 
die wedstrijd zich afspeelt in een andere sporthal dan de eigen accommodatie. 
Voorbeeld: Margriet 5 – IJsselvogels 2, sporthal Zuidplas in Moordrecht, geen 
scheidsrechter aangewezen, of de aangestelde scheidsrechter is niet opgekomen. 
Deze wedstrijd wordt geleid door één van de mensen van Margriet.  

Dit geldt echter niet alleen voor het leiden van een wedstrijd. Ook zaaldienst en 
tijdwaarneming dient verricht te worden door het desbetreffende Margrietteam, tenzij 
in de sporthal al een zaaldienst en tijdwaarnemer aanwezig is. 
Omdat het nog al eens ontbreekt aan ordedienst/tijdwaarneming verdient het 
aanbeveling om als scheidsrechter in ieder geval er voor te zorgen dat hij niet alleen 
een horloge draagt om de tijd bij te houden, maar ook een pen en een notitieboekje 
bij zich heeft om de scores te noteren.  

Na afloop moet de scheidsrechter ervoor zorgen, dat het formulier compleet is 
ingevuld, de uitslag op het wedstrijdformulier wordt gezet en dat beide aanvoerders 
het formulier ondertekenen. 
(Indien de scheidsrechter één of meerdere spelers op het wedstrijdformulier zet 
vanwege wangedrag, enz., dient de scheidsrechter een rapport op te stellen over de 
toedracht van het voorval en dit binnen 48 uur hierover de KNVB te informeren).  

Alleen in (onze) Parkzoomhal geldt voor Margrietteams andere regels. 
Daar is de ordedienst van onze eigen vereniging verantwoordelijk voor het leiden van 
de wedstrijden, waarbij een Margrietteam als thuisspelend team betrokken is.  

Bij het wedstrijdprogramma in het clubblad zal altijd duidelijk aangegeven worden, 
wanneer een Margrietteam voor de leiding van een wedstrijd dient te zorgen.    
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