
INFORMATIE VOOR DE SCHEIDSRECHTERS OP EEN GROOT VELD

VOORBEREIDING

Als voorbereiding dien je de wedstrijdzaken app van de KNVB te downloaden. Je kunt dan de wedstrijd
zien die je gaat fluiten. Op deze app kun je de digitale pasjes bekijken van alle spelers en je kunt de
uitslag invullen. Indien je de app niet hebt gedownload, dan kan de leider van het team dit allemaal voor je
verzorgen.

Als voorbereiding op het fluiten, is het soms handig om je spelregelkennis op te vijzelen. Hiervoor is er
een goede site beschikbaar, namelijk www.voetbalmasterz.nl. Hoe meer je kan leren hiervan, hoe beter
het is. Maar het is zeker aan te raden de ‘Spelsituaties 1,2,3 en 4’ door te nemen.

VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD

Als scheidsrechter dien je je ongeveer 20 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd in het
wedstrijdsecretariaat te melden bij de leider van het team dat je gaat fluiten. In de middelste kast van het
wedstrijdsecretariaat liggen scheidsrechterstenues. Het is aan te raden om een scheidsrechterstenue te
dragen omdat je dan meer gezag uitstraalt. Voor het bijhouden van de tijd is het nodig om een horloge te
dragen of een telefoon bij je te hebben. Maar er liggen ook stopwatches in het wedstrijdsecretariaat.

De volgende zaken neem je mee het veld op (liggen in de middelste kast in het wedstrijdsecretariaat):
-. Fluitje
-. Mapje met blaadje en potlood/pen (voor het opschrijven doelpunten)
-. Mobieltje/Horloge/stopwatch voor tijdwaarneming
-. Twee vlaggen (in de kleedkamer van de scheidsrechters)

Haal 5 minuten voor de aanvangstijd op het veld de wedstrijdbal op bij de leider van het elftal.

Op het veld loop je naar beide leiders toe en controleer samen met de leider de spelers/speelsters van het
team. De spelers/speelsters moeten allemaal zijn aangemeld voor de wedstrijd op de wedstrijden app van
de KNVB. Alleen aangemelde spelers/speelsters mogen meedoen aan de wedstrijd.

Bij de toss houd je je fluitje in een hand achter je rug en laat de gasten kiezen. Degene die de toss wint
mag de kant of de bal kiezen.

DE WEDSTRIJD

Speeltijd senioren en JO19/MO19 2 x 45 minuten.
Speeltijd JO17/MO17 2 x 40 minuten
Speeltijd JO14/MO14 2 x 35 minuten
Speeltijd JO13/MO13 2 x 30 minuten



Er is een rust van ongeveer 15 minuten.

Tijdens de wedstrijd mag er continu worden gewisseld met 5 wissels. De leider moet dit wel eerst bij de
scheidsrechter melden wanneer het spel ‘dood’ ligt.

Loop tijdens het spel goed mee zodat je de situaties goed kan beoordelen. Dit is zeker belangrijk bij het
constateren of de bal over de lijn is gegaan. Ga niet af op geroep van spelers of toeschouwers.

DE SPELREGELS

Niemand kent alle regels helemaal precies. Het is belangrijk dat jij als scheidsrechter duidelijke
beslissingen neemt. Om dit kracht bij te zetten fluit je hard op het fluitje zodat iedereen (ook de
toeschouwers) het goed kan horen. Het is dan handig om goed en duidelijk te zeggen waarom je fluit en
voor wie de vrije trap is.

Spelbederf, onbehoorlijk gedrag of commentaar op de leiding kan worden bestraft met een gele kaart. Dit
betekent 10 minuten aan de kant (bij de JO13 is dit 5 minuten). Gewelddadig optreden, spuwen of trappen
naar de tegenstander en een grove overtreding worden bestraft met een rode kaart en veldverwijdering.
Ook een tweede gele kaart is een rode kaart en veldverwijdering.

NA AFLOOP

Na afloop van de wedstrijd dien je op de app bij jouw wedstrijd de stand in te vullen en het
wedstrijdformulier af te sluiten. Hierbij kan de leider helpen.

Alle spullen kun je weer in het wedstrijdsecretariaat leggen.

TIPS

Begin de wedstrijd op tijd. Ook na de rust. Er is mogelijk nog een wedstrijd na jouw wedstrijd.

Indien je fluit, moet je dit hard en duidelijk doen en zeggen waarom je fluit en voor wie de vrije trap is.

Bij spelhervattingen hoef je niet te fluiten (mag wel) en kan je volstaan met 'kom maar'.

Jij hebt de leiding van de wedstrijd en straal dit ook uit. Vertrouw op jezelf, fouten maken is niet erg -
iedereen maakt namelijk wel eens fouten.

BEDANKJE

Namens Van Nispen alvast bedankt voor het fluiten en als bedankje krijg je van de leider twee bonnen om
bij Van Nispen een drankje of een broodje te bestellen.


