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Voorwoord 
Goed opgeleide, fitte scheidsrechters zijn een visitekaartje voor de vereniging. Voor een 
vereniging als Sporting ’70 met ruim 1000 leden en 70 teams in competitie, lukt dit alleen 
met de inzet van verenigingsscheidsrechters (hierna: “scheidsrechters”). Zonder 
scheidsrechter geen wedstrijd. Dit maakt werven, opleiden, ondersteunen, begeleiden en 
behouden van deze groep van vrijwillige scheidsrechters cruciaal voor een gezonde 
voetbalclub.  
 
Bij ons vormt plezier in voetbal de basis. Dit geldt ook voor de scheidsrechter. Plezier in het 
leiden van de wedstrijd is voor de scheidsrechter sterk afhankelijk onze eigen leden, spelers, 
teamleiding, publiek, en van de gasten. Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en 
zijn autoriteit mag niet ter discussie staan. Alle bij de wedstrijd betrokkenen dienen respect 
te hebben voor de scheidsrechter en de beide assistenten. Dit hoort bij ons een 
vanzelfsprekendheid te zijn. De inzet van ons allen, spelers, kader, publiek en bestuur is 
nodig om dit mogelijk te maken. Hierbij hoort ook het helpen van hen die een dergelijk 
respect niet uit zichzelf tonen.  
 
Doel van dit beleidsplan is om alles wat met onze scheidsrechters te maken heeft te 
optimaliseren. Implementatie van dit plan heeft als doel het plezier van de scheidsrechters 
en hun assistenten bij S.V. Sporting’70 in het leiden van wedstrijden zoveel mogelijk te 
waarborgen, aandacht te vragen voor hun specifieke positie binnen de vereniging, en te 
zorgen voor een voldoende aantal goed opgeleide scheidsrechters. 
 
Bestuur Sporting’70 
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0. STAPPENPLAN ARBITRAGE 

Vertrekpunt voor dit beleidsplan zijn het ‘Handboek Arbitrage’ en het ‘Stappenplan Arbitrage’ 
van ARAG respectievelijk de KNVB, bedoeld voor voetbalverenigingen die hun beleid ten 
aanzien van scheidsrechters helder willen krijgen. Hieronder zijn de in het kader van dit 
beleidsplan te zetten stappen opgenomen.  
 
Gevolgd door een aanduiding van het hoofdstuk waarin de desbetreffende stap wordt 
uitgelegd. 

1. De structuur  

De eerste stap is het opzetten van een heldere organisatiestructuur (hoofdstuk 1). 

2. De werving  

De tweede stap is het werven van nieuwe scheidsrechters (hoofdstuk 2). 

3. De eerste wedstrijd  

De derde stap is het begeleiden van een nieuwe scheidsrechter bij het fluiten van 

zijn/haar eerste wedstrijd (hoofdstuk 3). 

4. De wedstrijd begeleiding  
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De vierde stap is het beschrijven van hoe de wedstrijd begeleiding zo goed mogelijk 

wordt georganiseerd, wie doet wat, wie is verantwoordelijk en hoe we zorgen voor 

een effectieve communicatie (hoofdstuk 4). 

5. Deskundigheidsbevordering  

De vijfde stap is het bieden van een doorlopend opleidingsprogramma voor de 

scheidsrechter (hoofdstuk 5). 

6. Carrièremogelijkheden  

De zesde stap, ten slotte, is het voorzien in een blijvende ontwikkeling voor de 

scheidsrechter die dat wil (hoofdstuk 6). 

 
1. DE STRUCTUUR  

Het aanstellen van scheidsrechters vraagt nogal wat. En zoals altijd in het voetbal, valt of 
staat het succes met een goede basis. De essentiële rol die de arbitrage heeft bij het 
mogelijk maken van wedstrijden dient duidelijk te zijn. Een arbitrage commissie bestaande 
uit vrijwilligers is onmisbaar voor een goed georganiseerde arbitrage.  
 
De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor invulling van het algemene beleid op het 
gebied van arbitrage en de dagelijkse aansturing van alle taken die hiermee verband 
houden. Men coördineert de werving, opleiding en wedstrijdindeling van de scheidsrechters. 
Ook de bijbehorende communicatie en administratieve taken vallen onder de commissie.  
Het bestuurslid Algemene zaken is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor alle 
arbitragezaken en is het aanspreekpunt voor de arbitragecommissie. 
 
Een schema van de arbitrage met de profielschetsen van alle daarin genoemde functies, 
bijbehorende taken en verantwoordelijkheden staat in de bijlage arbitrage. Dit schema maakt 
voor vrijwilliger duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Het biedt ook duidelijkheid aan de 
rest van de vereniging en vergemakkelijk daarmee de communicatie. 
 
 
2. WERVING SCHEIDSRECHTERS  

Sporting’ 70 streeft ernaar, dat scheidsrechters zich binnen de vereniging zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Een manier om dit te bereiken, is het optimaal faciliteren van de 
scheidsrechter. (Wat de werving en het behoud van scheidsrechters ten goede komt.) 
Bijvoorbeeld door (bij)scholing en bijeenkomsten met andere scheidsrechters. En door de 
scheidsrechters te waarderen door middel van een gepaste beloning, een goeie uitrusting 
(zie bijlage) en een uitnodiging voor een wedstrijd van FC Utrecht.  
 
2.1 Doelgroepen 

Intern: 

 Ouders: Omdat bij oudere spelers het spel sneller gaat en de spelers mondiger zijn 
wordt de stap om te gaan fluiten steeds groter. In de werving zullen we ons daarom 
in eerste instantie richten op de ouders van de spelers van de O9. Door deze ouders 
te begeleiden en te helpen met cursussen zullen we de ouders helpen mee te 
groeien naar 11 x 11 wedstrijden en hen zo te behouden voor de O16 en ouder. Elk 
team van de O9 tot en met de O15 dient een teamscheidsrechter te leveren. We 
zullen deze scheidsrechters benaderen en hen wijzen op opleidingsmogelijkheden 
en hen stimuleren om, naast wedstrijden van hun eigen team, ook andere 
wedstrijden te fluiten.  

 Jeugdspelers: De spelers in de O14 en O13 selectie teams, die nog geen andere 
taak hebben binnen de vereniging, zullen verplicht een aantal wedstrijden per 
seizoen gaan fluiten. Alle niet selectie spelers vanaf de O13 pupillen zullen we actief 
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benaderen om te fluiten. Ook hier geldt hoe vroeger hoe beter, jong geleerd oud 
gedaan.  

 
Extern: Een potentieel interessante groep zijn jongens en meisjes die een studie gericht op 
sport volgen (bijvoorbeeld Sport en Bewegen). Daarnaast gaan we onderzoeken of er 
mogelijk potentieel is onder junioren die gaan stoppen of die gestopt zijn met voetballen. 
 
2.2 Informatie kandidaat-scheidsrechters 

Bij het werven van kandidaat-scheidsrechters is het verstrekken van goede informatie over 
deze functie van belang. Het is belangrijk de kandidaat uit te leggen hoe de organisatie 
werkt en wat er van hem als scheidsrechter verwacht wordt. Qua tijdsbesteding en 
verantwoordelijkheden van de scheidsrechter, maar ook wat de vereniging te bieden heeft 
aan begeleiding, opleiding en carrière mogelijkheden.  
 
2.3 De werving 

Werving van scheidsrechters is een onderdeel van het vrijwilligers beleid. Vanwege de 
specifieke en cruciale rol van de scheidsrechters zal daarnaast op de volgende manieren 
aan werving gedaan worden: 
 
“Elk team van de O9 tot en met de O15 dient een teamscheidsrechter te leveren” 

 Bijeenkomst voor de ouders van de eerstejaars O9 aan het begin van het seizoen. 
Ieder team dient een teamscheidsrechter aan te melden. Sporting zorgt voor de 
kennisontwikkeling door bij de start van het seizoen cursussen te organiseren.  

 Bijeenkomst ouders en leiders van alle teams O10 tot en met de O15. Ieder team 
dient een teamscheidsrechter op te geven. 

 Selectie spelers O14 en O13 die geen team trainen zijn verplicht 3 keer per seizoen 
een wedstrijd te fluiten bij de O?.  

 Bijeenkomst voor de O13 uit de breedte teams. Dit zullen we via de leiders onder de 
aandacht brengen en de spelers stimuleren om ook nu al hun spelregelbewijs te 
halen. Door deze junioren naast de gebruikelijke attributen iets extra’s bieden, 
bijvoorbeeld een FIFA Sony Playstation toernooi, willen we animo hiervoor 
vergroten.  

 Jeugdspelers O16 die niet gefloten hebben dienen wedstrijden te fluiten en te 
vlaggen bij de O13. De arbitrage commissie deelt voor het hele seizoen per 
wedstrijd in een scheidsrechter, een assistent en begeleiding, waarvoor de ouders 
van het spelende Sporting ’70-team worden ingeschakeld. 

 Individuele benadering indien we weten dat de junior een bepaalde taak kan/wil 
uitvoeren;  

 Een bijeenkomst in plaats van of na een training (dit kost de junioren geen extra 
avond);  

 Als onderdeel van de werving van vrijwilligers via informatie bijeenkomsten, via 
social media, via de website en middels informatie materiaal in het paviljoen.  

 Via het wedstrijdsecretariaat door gesprekken voor en na de wedstrijd met de team 
scheidsrechters door de opleidingsopties onder de aandacht te brengen. 

 
 
3. DE EERSTE WEDSTRIJD 

De introductie van nieuwe scheidsrechters in de vereniging is belangrijk. Door hier positieve 
aandacht aan te geven, vergoot dit ook de zichtbaarheid van de arbitrage binnen de 
vereniging. Sporting ’70 staat een duidelijke communicatie strategie voor, te voeren via 
social media, de website en de nieuwsbrief.  
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3.1 Begeleiding startende scheidsrechters 

Gaat een scheidsrechter zijn eerste wedstrijd fluiten dan zorgt de vereniging ervoor dat hij/zij 
met een goed gevoel aan de wedstrijd kan beginnen.  
Hulp bij de voorbereiding op de eerste wedstrijd door de scheidsrechters coördinator, de 
scheidsrechters coach en de collega-scheidsrechters vergroot het vertrouwen en helpt bij 
een goede eerste wedstrijd.  
 
Een optimale voorbereiding bestaat uit: 

 één of meerdere wedstrijden meelopen met een ervaren collega: dan kan hij de 
hele gang van zaken rond wedstrijden een keer meebeleven en zo nodig vragen 
stellen;  

 begeleiding vóór, tijdens en na de eerste wedstrijd(en) door de scheidsrechters 
coach of een ervaren scheidsrechter;  

 voor de wedstrijd informeren van de leiders van beide teams dat de aangestelde 
scheidsrechter zijn eerste wedstrijd gaat fluiten.  

In het geval van jeugd scheidrechters dienen we extra zorgvuldig te zijn. Zij moeten zich te 
allen tijde veilig voelen. Daarom mogen beginnende jeugdscheids rechters nooit het veld in 
zonder dat er een scheidsrechters coach aanwezig is. Ze dienen altijd op iemand te kunnen 
terugvallen en ook na de wedstrijd terecht te kunnen bij de scheidsrechters coach. 
 
Om de eerste wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen zal het commissielid operationele 
zaken de scheidsrechter introduceren. Hij/zij zal de scheidsrechter informeren over de gang 
van zaken bij de wedstrijd, bij het wedstrijd secretariaat en binnen de vereniging, en zorgen 
dat de scheidsrechter alle basis attributen heeft (zie draaiboek/checklist De eerste wedstrijd).  
Qua begeleiding speelt de scheidsrechter coach een cruciale rol. Wij dienen ernaar streven 
om één of meerdere gekwalificeerde scheidsrechters coaches aan boord te hebben.  
 
Ook het wedstrijd secretariaat speelt een belangrijke rol. Zij ondersteunen de scheidsrechter 
bij de administratieve handelingen en dienen de scheidsrechter in bescherming te nemen. 
Daarnaast dienen zij te fungeren als luisterend oor, essentieel, zeker als de wedstrijd iets 
minder plezierig is verlopen.  
 
Dit alles dient ertoe te leiden, dat de beginnende scheidsrechter met een goed gevoel kan 
terugkijken op zijn eerste wedstrijd. 
 

4. DE WEDSTRIJDORGANISATIE  

Tussen het moment dat de wedstrijdkalenders/-programma’s bekend zijn en het moment dat 
de taak van de scheidsrechters op zaterdag of zondag er op zit, dient er operationeel gezien 
heel wat te gebeuren. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit op een effectieve, efficiënte 
en succesvolle manier volbracht kan worden. Alle operationele stappen zijn beschreven in 
de bijlage: draaiboek aanstelling scheidsrechter. 
 
4.1 Aanstellen en communicatie scheidsrechters en begeleider/coach 

Op basis van de speeldagenkalender van de KNVB wordt aan het begin van een seizoen 
een jaarplanning gemaakt. Deze wordt gedeeld met alle scheidsrechters zodat deze de 
coördinator kunnen aangeven wanneer ze niet beschikbaar zijn (vakanties etc). Op basis 
van beschikbaarheid, maakt de coördinator vervolgens een voorlopige jaarplanning. 
 
Voor iedere wedstrijddag stelt de scheidsrechter coördinator de scheidsrechters en 
scheidsrechters coaches aan op basis van het wedstrijdprogramma en de beschikbaarheid 
en voorkeur van de scheidsrechters en scheidsrechtercoaches (zie taak beschrijving). 
Zodra de planning gemaakt is, wordt die gedeeld met alle scheidsrechters en 
scheidsrechtercoaches. Het streven hierbij is dat zij tenminste 10 dagen voor de wedstrijd 
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op de hoogte zijn. De communicatie verloopt via de scheidsrechters-app. De scheidsrechters 
laten binnen 24 uur weten of zij de wedstrijd kunnen fluiten. Daarna wordt de planning 
gecommuniceerd met het wedstrijd secretariaat, de website en de begeleiders van de 
thuisspelende teams. (zie draaiboek aanstellen scheids.)  
 
4.2 Afmelden scheidsrechters en her-aanstelling vervanger 

Indien een scheidsrechter een bepaalde wedstrijd alsnog niet kan leiden, dan dient hij/zij dit 
zo snel mogelijk te melden aan de scheidsrechters coördinator, zodat die tijd heeft een 
vervanger aan te stellen.  
 
De scheidsrechters coördinator benadert alle mogelijke vervangers. Zodra er een nieuwe 
scheidsrechter is aangesteld informeert hij/zij alle betrokkenen, via de scheidsrechters app. 
 
 
5. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  

Sport betekent onder meer: leren en beter worden. Dit geldt ook voor de scheidsrechters. 
Wij dienen hen ook voldoende mogelijkheden te bieden om zich te verbeteren. Dit is nodig 
om een scheidsrechter zijn/haar taak goed te laten vervullen en biedt hen de kans hun eigen 
mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.  
 
5.1 Interne deskundigheidsbevordering 

Om te zorgen voor een effectieve deskundigheidsbevordering zal de scheidsrechter 
begeleid worden door een scheidsrechters coach. Die begeleiding kan plaatsvinden 
gedurende de hele wedstrijd of een gedeelte daarvan.  
De mate en vorm van de begeleiding hangt af van verschillende factoren zoals:  

 De leeftijd van de scheidsrechter.  

 De ervaring van de scheidsrechter.  

 De leeftijdsgroep die wordt gefloten.  

 Het niveau waarop de leeftijdsgroep voetbalt.  

 De ambitie van de scheidsrechter.  

Als we deze factoren bij de begeleiding betrekken, kunnen we de begeleiding van 
scheidsrechters op maat maken. En wel zodanig, dat iedere scheidsrechter een passende 
begeleiding krijgt en met een positief gevoel aan de volgende wedstrijd kan beginnen. (zie 
bijlage).  
 
5.2 (Bij)scholen van scheidsrechters  

Het inzetten van vrijwilligers en met name jeugdige vrijwilligers als scheidsrechters brengt 
voor Sporting’70 een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Om deze groep mensen te 
helpen zich als scheidsrechters optimaal te ontwikkelen, organiseren wij (bij)scholingen. 
Onderwerpen die hierbij behandeld zullen worden zijn spelregelkennis, positiekiezen in het 
veld, leidinggeven, omgang met de spelers etc. Voor een complete lijst van onderwerpen zie 
bijlage: scholing scheidsrechter.  
Deze scholing kan alleen effectief zijn bij voldoende deelname. Van (startende) 
scheidsrechters wordt verwacht dat zij hieraan deel nemen. Aan het begin van het seizoen 
zal een jaarplanning gemaakt worden voor deze scholingsbijeenkomsten zodat iedereen hier 
rekening mee kan houden. Bij het aantal avonden en de onderwerpen zullen we uitgaan va 
de behoefte aan bijscholing en de beschikbare tijd van de scheidsrechters en de 
scheidsrechter coaches.  
 
5.3 Externe deskundigheidsbevordering 

Sporting’70 zal de scheidsrechters die zich verder willen ontwikkelen, aanbieden KNVB 
cursussen te volgen. Hieraan kunnen voorwaarden worden gesteld.  
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6. CARRIÈREMOGELIJKHEDEN  

Binnen een groep vrijwilligers heeft iedereen zijn eigen beweegredenen/doelstellingen om 
een bepaalde rol op zich te nemen en zijn eigen manier om die in te vullen. Daarbij heeft 
iedereen ook zijn eigen kwaliteiten/talenten en zijn eigen top. 
 
Van O9 tot… 
Het uitgangspunt is dat een scheidsrechter begint bij wedstrijden van de O9 en vervolgens 
doorgroeit naar het fluiten van hogere leeftijdscategorieën.  
Starten bij de O9 is geen vereiste. Afhankelijk van reeds opgedane kennis en ervaring, kan 
een scheidsrechter ook beginnen met een andere leeftijdscategorie.  
 
Om een traject voor een individuele scheidsrechter te kunnen vaststellen, is het volgende 
van belang:  

 het vereiste leeftijdsverschil tussen een scheidsrechter en het team;  

 de vereisten die gelden voor het fluiten van een bepaalde leeftijdscategorie (van een 
bepaald niveau); 

 het benodigde traject van begeleiding om een scheidsrechter te laten doorstromen 
naar een hogere leeftijdscategorie (van een bepaald niveau). 

 
In de bijlage “carrière van de verenigingsscheids” wordt het voorgaande geïllustreerd voor 
de ‘gemiddelde’ scheidsrechter.  
 
Uiteindelijk zullen wij in eerste instantie als uitgangspunt nemen wat de scheidsrechters zelf 
willen. De arbitrage commissie zal op basis hiervan en de capaciteit/talent van de 
scheidsrechter een persoonlijk route uitstippelen en met de scheidsrechter bespreken. 
Daarbij staat de persoonlijke ontwikkeling van de scheidsrechter centraal. Dus als een 
scheidsrechter op basis van zijn ontwikkeling een stap vooruit kan maken, dient hij hiervoor 
ook de gelegenheid te krijgen.  
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7. BIJLAGE: PROFIELSCHETSEN 

 
7.1 De scheidsrechterscoördinator  

 
Functieomschrijving  
 
De scheidsrechterscoördinator houdt zich bezig met de arbitrage van een voetbalvereniging. 
Hij stuurt de verenigingsscheidsrechters en scheidsrechterscoaches ‘scheidsrechters’ aan 
en werkt (afhankelijk van de organisatie) in overleg met de jeugdcommissie, de 
seniorencommissie en het hoofdbestuur. Hij heeft dan ook bij voorkeur de portefeuille 
‘scheidsrechterszaken’ in het bestuur onder zijn hoede.  
 
Rol en verantwoordelijkheden  
 
De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbitragebeleid 
van de vereniging. Hij bewaakt de kwaliteit van de arbitrageactiviteiten van de vereniging en 
zet zich in om deze (verder) te ontwikkelen. Daarnaast onderhoudt hij een relatie met de 
KNVB op het gebied van arbitrage.  
 
Kerntaken  
 

1. Uitvoeren van het arbitragebeleid/visie:  

 kader werven dat voldoet aan het profiel in het arbitrageplan;  

 leiding geven aan overleg over arbitrage;  

 zich inzetten voor het behoud van het functionerende kader;  

 overleggen met / rapporteren en advies uitbrengen aan het hoofdbestuur en de 

jeugdcommissie;  

 op de hoogte blijven van het externe (KNVB) opleidingsaanbod en zich inzetten voor 

het interne opleidingsaanbod;  

 de belangen van het arbitrerend kader behartigen.  

 
2. Aansturen van het arbitrerend kader:  

 zorgen voor een passende leeromgeving binnen de club;  

 het kader informeren over de wijze van arbitreren;  

 het kader stimuleren tot het volgen van scholingen;  

 openstaan voor vragen en/of opmerkingen van het kader;  

 kader aanstellen bij wedstrijden.  

 
7.2 De scheidsrechterscoach ‘scheidsrechters’  

 
Functieomschrijving  
 
De scheidsrechterscoach begeleidt scheidsrechters in opleiding en gekwalificeerde  
scheidsrechters (die laatste groep alleen als daar aanleiding toe is).  
 
Rol en verantwoordelijkheden  
 
De scheidsrechterscoach mag de volgende scheidsrechters begeleiden: de club assistent-
scheidsrechter, de pupillenscheidsrechter, de juniorscheidsrechter en de 
basisscheidsrechters (BOS veld / zaalvoetbal). Zijn taak bestaat uit het voeren van 
begeleidingsgesprekken – waarin feedback een belangrijke rol speelt – en het geven van 
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adviezen. De scheidsrechterscoach vervult een voorbeeldfunctie. Hij staat voor de uitdaging 
scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren en te motiveren. Daarnaast draagt zijn feedback 
bij tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau.  
 
Kerntaken  
 

 het ervaringsdeel van cursisten voor opleidingen op niveau 1 en 2  

begeleiden;  

 kennismakingsgesprekken voeren;  

 begeleidingsgesprekken voeren op basis van observatie;  

 feedback vragen, krijgen en geven;  

 scheidsrechters informeren, adviseren en ondersteunen;  

 scheidsrechters van verschillende leeftijden begeleiden en coachen;  

 openstaan voor vragen;  

 een voorbeeldfunctie vervullen voor scheidsrechters en scheidsrechterscoaches;  

 begeleidingsrapporten opstellen.  

 
 
7.3 De verenigingsscheidsrechter  

 
Functieomschrijving  
 
De verenigingsscheidsrechter treedt op als scheidsrechter bij de jeugd 
(pupillenscheidsrechter, juniorenscheidsrechter) en/of als scheidsrechter bij de senioren.  
 
Rol en verantwoordelijkheden  
 
De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Hij 
beslist bij de spelregeluitleg en werkt samen met de assistent-scheidsrechters.  
 
Kerntaken  
 

 het spel volgen en de spelregels toepassen;  

 optreden bij beslismomenten;  

 communiceren met spelers;  

 afhandelen van formaliteiten (administratie).  
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8. BIJLAGE: COMPETENTIES SCHEIDSRECHTER 

Een goede scheidsrechter neemt de goede beslissingen. Echter, het juist toepassen van de 
spelregels is niet het enige dat een scheidsrechter dient te beheersen. Naast de technische 
kenmerken van de scheidsrechter (het herkennen van overtredingen, managen van 
wedstrijden, maken van juiste keuzes en het vinden van oplossingen) spelen ook de 
persoonlijkheidskenmerken een zeer belangrijke rol. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht begrippen zoals ontwikkelperspectief, professioneel handelen, houding, uitstraling, 
gedrag, communicatie, verkopen van beslissingen en acceptatie. 
Het is van groot belang dat deze technische en persoonlijkheidskenmerken in balans zijn. 
 
Hieronder vind je 4 competentieonderdelen meer uitgewerkt. 
 
1. Positie kiezen & volgen 

De scheidsrechter is in staat om het spel te volgen en positie te kiezen om de juiste 

beslissingen te kunnen nemen en zijn beslissingen goed te verkopen. 

 Positie kiezen en volgen tijdens het spel 

 Positie kiezen bij spelhervattingen 

 

2. Toepassing spelregels 

De scheidsrechter is in staat om de spelregels consistent toe te passen en waar nodig 

snelheid in het spel te houden.  

 Juistheid van beslissingen 

 Disciplinair beleid 

 Consistent handelen 

 

3. Communicatie 

De scheidsrechter is in staat om zijn beslissing te verkopen d.m.v. zijn communicatie en 

weet door zijn communicatie weerstand te voorkomen (de-escaleren). 

 Functioneel fluitsignaal 

 Duidelijke en functionele non-verbale signalen en verbale communicatie 

 Gaat op een correcte manier om met spelers, trainers en assistent-scheidsrechters 

 

4. Managen van de wedstrijd 

De spelers accepteren de beslissingen van de scheidsrechter door het aanpassen van 

zijn arbitrage en zijn uitstraling (leiderschap) 

 Komt overtuigend, zelfverzekerd en resoluut over bij een beslissing en / of 

weerstand 

 Straalt rust uit bij een beslissing en / of weerstand 

 Voelt de wedstrijd aan en is flexibel genoeg om arbitrage aan te passen 
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