
 

 

 

Handleiding 
verenigingsscheidsrechter (vanaf 
JO-13/MO-13) 
Voorafgaand aan de wedstrijd: 

−   Meld je op tijd bij het wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer (minimaal 1 kwartier voor de                 

wedstrijd).   

−  Zorg voor makkelijk zittende sportkleding om te dragen tijdens het fluiten.  

Wat heb je allemaal nodig om de wedstrijd te fluiten?   

−  Vlaggen voor de assistent-scheidsrechters   

−  Goed werkend fluitje   

−  Notitieboekje (voor de doelpunten enz..) en pen/potlood, gele en rode kaart    

−  Tijdwaarneming (horloge/stopwatch, liefst geen mobieltje)   

−  De wedstrijdbal    

Deze zijn spullen zijn, met uitzondering van de wedstrijdbal, af te halen in bestuurskamer. De wedstrijdbal krijg 
je van de leider/trainer op het veld.    

Digitaal wedstrijdformulier: voor de wedstrijd   
Zoek op de KNVB wedstrijdzaken app jouw wedstrijd op en controleer of beide teams de   
spelersopgave vrijgegeven hebben. Als dat niet het geval is, moet dat je vragen of de trainer/leider dat 
alsnog kan doen.    

Visuele Pasjescontrole   
Voor de wedstrijd moet je nog de spelerspassen visueel op het veld controleren, om te zien of de   
opgegeven spelers ook op het veld staan. Dit doe je als volgt: Vraag de leider/aanvoerder bij je en   
vraag of alle spelers op de halve cirkel in de midden willen gaan staan. Laat de aanvoerder de spelers   
1 voor 1 aanwijzen aan de hand van de digitale spelerspas die je op je mobiel kunt zien. Klopt de foto,  
dan kan de aangewezen speler de rij verlaten en zijn positie innemen, zo werk je alle spelers af per   
team. Is er bij een speler twijfel dan kun je deze de wedstrijd ontzeggen! Want niet op het digitale   
formulier = niet spelen, ook een legitimatiebewijs of paspoort is niet voldoende. Check ook of het   
aantal spelers op het formulier overeenkomt met het aantal spelers op en naast het veld.   

Digitaal wedstrijdformulier: na de wedstrijd   
Na de wedstrijd kun je in de KNVB wedstrijdzaken app het wedstrijdverloop (uitslag en namen van   
spelers die een rode kaart hebben gekregen) invullen. Het aantal gele kaarten kun je   
invullen onder het kopje ‘tijdstraffen’, hier hoef je geen namen in te vullen (ze hebben hun tijdstraf   
namelijk al gehad). Nadat je de gegevens hebt ingevuld, kun je deze opslaan en verzenden. 
   
LET OP: Als je als scheidsrechter een DIRECTE rode kaart hebt gegeven en deze op het formulier hebt   
vermeld, dan moet je ook een vragenlijst invullen in het digitale wedstrijdformulier en een rapport 
opstellen.    
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Veldcontrole   

−  Staan er geen kleine doeltjes te dicht op het veld, zo ja af laten voeren!   

−  Staan er hoekvlaggen op het veld    
−  Zijn de doelen en doelnetten in orde   

 

Toss   
Tijdens de toss bepaal je met een muntje wie de aftrap heeft en wie welk doel verdedigt. De winnaar  
van de toss kiest het te verdedigen doel, ofwel de speelhelft waarop gestart wordt, de verliezer van  
de toss heeft altijd de aftrap! Als je geen muntje hebt, kun je ook je handen achter je rug doen en de  
aanvoerder van de bezoekers vragen in welke hand je je fluit hebt. Raadt hij het goed, mag hij de   
speelhelft bepalen, anders mag de aanvoerder van Wippolder dat.   

Assistent-scheidsrechters   
Assistent-scheidsrechters zullen je helpen de wedstrijd te leiden. Voor de wedstrijd kun je afspraken  
maken met deze assistenten. Vraag ze:   

−  Duidelijke vlagsignalen te geven (en daarbij stil te staan) voor    
o  ingooi (ook hierbij duidelijk de kant aangeven die mag gaan ingooien   
o  hoekschop ( wijzen met de vlag richting hoekvlag)   
o  doelschop (wijzen met de vlag naar het doel), en    
o  buitenspel   

−  Niet te vlaggen voor overtredingen, deze zijn ter beoordeling van de scheidsrechter.   
−  Pas voor buitenspel te vlaggen als de buitenspel staande speler actief meedoet aan het spel.    
−  Om bij een hoekschop te gaan staan   

o  Of ter hoogte van de doellijn (als je zelf in het strafschopgebied gaat staan)   
o  Of ter hoogte van tussen de 5 en 16 meter lijn (als je zelf op de achterlijn gaat staan)   

−  Niet hun team te coachen, want ze zijn er immers ter ondersteuning van de scheidsrechter.   
 

Wedstrijdduur   
Senioren/JO19/MO19 2×45 minuten   
JO17/MO17 2×40 minuten   

JO15/MO15 2×35 minuten   
JO13/MO13 2×30 minuten   

Wisselen   

In categorie B bij de senioren en de jeugd (bij sv SDOO alle teams met uitzondering van het 1e efltal) 

mag een team maximaal 5 reservespelers hebben. De spelers mogen continu doorgewisseld worden. 

Wisselen kan alleen bij een dood spelmoment (ingooi, vrije trap,  doeltrap) nadat de coach hiervoor 

toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter. De   

scheidsrechter fluit en geeft boven zijn hoofd het gebaar aan voor wisselen. Spel wordt pas hervat als  

de scheidsrechter dit met een fluitsignaal heeft vrijgegeven.   
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