
 
 
Scheidsrechters zijn heel belangrijk in het voetbal. Elke wedstrijd, of het nu in de eredivisie 
of in de laagste klasse JO8 moet worden geleid door een scheidsrechter. Terwijl spelers 
kunnen uitvallen en gewisseld worden en teams incompleet mogen (soms: moeten) spelen, 
dient de scheidrechter er altijd en helemaal te zijn van begin tot einde.  
Deze ‘aanwijzingen’ lichten toe hoe de scheidsrechterij bij Sporting geregeld is. Ze vertellen 
je niet wat de spelregels zijn en hoe je ze moet toepassen – dat kun je leren op de KNVB 
scheidsrechtercursussen. Sporting betaalt je deelname daaraan.  
 
De meeste wedstrijden bij Sporting’70 worden geleid door een verenigingsscheidsrechter, 
dat wil zeggen iemand die door de vereniging wordt aangewezen en begeleid wordt. Alleen 
bij de teams die in categorie A spelen (bv ZO1, ZO2, VR1, VR2, A1, B1 en C1) stuurt de 
KNVB scheidsrechters – en zelfs dat niet altijd.  
 
Verenigingsscheidsrechters worden aangesteld door de scheidsrechtercoördinator, die de 
beurten verdeelt op basis van beschikbaarheid, voorkeuren en geschiktheid van de 
betrokkenen. Teams en teambegeleiders hebben op de aanstellingen geen invloed. De 
scheidsrechtercoördinator is ook verantwoordelijk voor de opleiding, begeleiding en 
beoordeling van de verenigingsscheidsrechters. Natuurlijk kan hij dat niet alleen en zal hij 
voor de beoordeling vaak moeten afgaan op inlichtingen van de wedstrijdcoördinatoren of 
toeschouwers.  
 
Indien er geen directe kandidaat-scheidsrechter voorhanden is, wordt dit aangegeven in het 
wedstrijdschema met de aanduiding ES (“eigen scheidsrechter”). Dit is met name bij de 
jongere teams het geval, maar door een nijpend scheidsrechtertekort kan het ook voorvallen 
bij oudere teams. In die gevallen dienen teamleiders zelf de wedstrijd te leiden, dan wel 
iemand aan te zoeken. Ook die personen zijn op dat moment verenigingsscheidsrechter. Het 
is overigens een goede zaak wanneer een vaste persoon de wedstrijden van een team fluit: 
het moet tevoren duidelijk zijn wie dat is en zij dienen goed van de gang van zaken op de 
hoogte te zijn.  
 

 Wees tijdig aanwezig en meld je bij de wedstrijdcoördinator van dienst. Deze geeft 
je een (geel) wedstrijdbriefje en een fluitje, de wedstrijdbal en heeft eventuele 
bijzonderheden over de teams of het veld. Op het gele briefje staat aangegeven op 
welk veld je moet zijn en hoe lang de wedstrijd duurt. Bij wedstrijd op het hele veld 
dien je ook grensrechtervlaggen mee te nemen.  

 Als je regelmatig fluit, is een eigen fluitje wel wel zo hygienisch. 
 Vermijd – ook bij de jongste kinderen – in je dagelijks kloffie te scheidsrechteren. 

Neem de kledingsvoorschriften voor de spelers (uniform tenue) serieus, maar ook 
die voor jezelf. Dat helpt bij de gezagsuitoefening en geeft cachet aan de wedstrijd.  

 Zorg ervoor dat je als scheidsrechter gekleed bent. Dat kan een onopvallende 
sportieve outfit zijn, maar het liefst een echt scheidsrechterskostuum met daarop 
een KNVB badge. Als je regelmatig optreedt als scheidsrechter kun je zo’n outfit via 
Sporting verkrijgen.  

 Voor jeugdspelers die als scheidsrechter optreden, zijn op het wedstrijdsecretariaat 
aparte tenues te verkrijgen.  

 Op het wedstrijdsecretariaat hangen ook regendichte scheidsrechterjacks, die je 
kunt aantrekken bij regen en kou.  

 Mocht je tenue teveel gelijken op dat van een van beide teams, dan kan de 
wedstrijdcoördinator je voorzien van een reserveshirt.  

 Mochten de teams zeer gelijkende tenues hebben, dan dient de thuisploeg van shirt 
te wisselen. 

 Scheidsrechters hebben op Sporting een eigen kleedkamer; ze krijgen daarvan de 
sleutel mee. Vermijd altijd om de kleedkamers van de teams binnen te gaan. 

 Voor een horloge of andere klok dien je zelf te zorgen. Het exact bijhouden van de 
(extra) tijd is een belangrijke taak van de scheids. De spelregel is dat je precies op 

S V  SPORT ING ’ 70  
A A N W I J Z I N G E N  V O O R  S C H E I D S R E C H T E R S  



SV  SPORT ING ’ 70  
pagina 2 

  
 

tijd (dus je horlogetijd, en niet “eerst de aanval laten afmaken” of iets dergelijks) 
affluit. Alleen voor een penalty is extra speeltijd gereserveerd, voor corners en vrije 
trappen wordt geen tijd bijgetrokken. Het is overigens een goede gewoonte om bij 
het aflopen van de officiële speeltijd aan te geven hoeveel minuten je bijtelt en je 
daar dan exact aan te houden.  

 Wedstrijden zijn bij Sporting vanwege de kleine accommodatie krap gepland. Zorg 
ervoor dat je de planning zoveel mogelijk waarmaakt. Begin op tijd, neem niet 
teveel rust en maak voort als er nog penalties worden genomen.  

 In een enkel geval zal je door de wedstrijdcoördinator gevraagd worden de 
wedstrijd te bekorten, bv. 2x5 minuten korter te spelen. Deel dit tevoren aan de 
aanvoerders mee.  

 Bij wedstrijden van O12 en ouder dient het digitaal wedstrijdformulier tevoren te 
worden ingevuld en te worden ondertekend. De ondertekening voor de wedstrijd 
(door de aanvoerder of de teamleider) geeft aan dat men verklaart de 
spelersgegevens naar waarheid hebben ingevuld. Volgens de KNVB regels dient de 
scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd te controleren of de gegevens op het 
formulier overeenstemmen met de spelerspassen en dienen de pasjes tot na te 
wedstrijd ter beschikking zijn van de scheidsrechter. Teams die met rugnummers 
spelen, dienen die correct in te vullen in het wedstrijdformulier.  

 De teams zetten een akkoord voor de wedstrijd en (onmiddellijk) na de wedstrijd. 
Met name als er onregelmatigheden zijn geweest (rode kaarten, staking) dan is het 
belangrijk dat deze er staan voordat je uitslag en de kaarten invult.  

 Maak bij het begin van de wedstrijd kennis met de beide grensrechters en vertel 
hun duidelijk wat je van hen verwacht, bv. bij corners of niet-hinderlijk buitenspel. 
Grensrechters vlaggen aan de kant van hun ‘eigen’ linksback en wisselen van kant 
bij de rust.  

 Roep aan het begin van de wedstrijd de beide teams bijeen, stel ze op in een rij of 
een cirkel en laat ze elkaar een hand geven. Laat dit niet aan de initiatieven van de 
teams over, het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter.  

 Zorg er ook voor dat je goed weet wie beide aanvoerders zijn, ook als ze geen band 
dragen. Zij zijn de enige spelers met wie je tijdens of na de wedstrijd behoeft te 
overleggen.  

 De wedstrijdbal wordt verstrekt door de wedstrijdcoördinator. Deze verkrijg je 
samen met het wedstrijdbriefje. Controleer of de bal goed is opgepompt en van het 
juiste gewicht is. Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de bal na 
afloop in te leveren. Als een bal tijdens de wedstrijd onvindbaar wordt, kun je een 
nieuwe krijgen van de wedstrijdcoördinator. Het is de verantwoordelijkheid van de 
scheidsrechter de bal weer terug te brengen naar het wedstrijdsecretariaat.  

 Check (ruim) voor aanvang of het veld zich in de goede staat bevindt: hoekvlaggen, 
ordelijke doelnetten, jeugdgoals weggezet achter de omheining (of juist goed en 
gezekerd op de lijn opgesteld).  

 Alleen spelers, wisselspelers en teambegeleiders mogen zich binnen de omheining 
bevinden, alle toeschouwers dienen daarbuiten plaats te nemen. Indien men zich 
niet aan deze regel houdt, dien je de betreffende toeschouwers op de regel te 
wijzen. Onderbreek hiervoor desnoods de wedstrijd en/of roep de hulp in van de 
wedstrijdcoördinator. Op het C-veld wordt (bij wedstrijden overlangs) een ‘virtuele 
omheining’ aangegeven met pylonen. 

 Op alle Sportingvelden geldt: toeschouwers achter de omheining, coaches en 
wisselspelers aan de andere kant van het veld. Alleen op het A-veld is het ‘coaching-
vak’ met belijning aangegeven, voor de andere velden bepaalt de scheidsrechter de 
ruimte waar de coaches en wisselspelers zich bevinden. Deze is altijd aan de 
overzijde van het veld. Bij wedstrijden op halve velden aan weerszijden van de 
‘grote doelen’.  
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 Schrijf op je wedstrijdbriefje bij het begin van elke helft wat de voorziene eindtijd is, 
dat is gemakkelijk als je geen stopwatch gebruikt en voorkomt misverstanden.  

 Neem ook na elk doelpunt even de tijd het goed op te schrijven.  
 Het eerste en belangrijkste beginsel van goede scheidsrechterij is dat het eerlijk 

gebeurt. Realiseer je dat ieder mens de neiging heeft het voordeel van de twijfel te 
geven aan iemand die hij goed kent en dat zijn voor jou nu eenmaal vaak de 
Sporting spelers. Neem daar afstand van en beoordeel elke actie op zichzelf, zonder 
te letten op het kleur van het shirt.  

 Je bent geen enkele verantwoording over je beslissingen verschuldigd, niet aan de 
spelers en al helemaal niet aan toeschouwers. Jouw beslissing geldt, en ook al heb 
je het naar ieders inzicht bij het verkeerde eind, je hoeft het aan niemand uit te 
leggen. Ga nooit in op vragen of kritiek, maar hou gewoon je mond. De enige 
spelers die aan jou een vraag mogen stellen zijn de aanvoerders. Geef hun zakelijk 
antwoord en accepteer geen onbeleefde reacties. Het is toegestaan dat je op advies 
van een grensrechter op je eerste beslissing terugkomt, maar dat moet dan direct. 
Het is niet meer toegestaan als het spel hervat is.  

 Na afloop schrijf je de uitslag op het wedstrijdbriefje en lever je het in bij de 
wedstrijdcoördinator. Bij O8-O11 pupillen wordt deze stand genoteerd in Sportlink, 
Bij O12 pupillen en ouder vul je de uitslag in op het wedstrijdformulier en 
ondertekent het als er verder geen bijzonderheden waren. Stel de 
wedstrijdcoördinator op de hoogte van eventuele bijzonderheden en lever je fluitje 
en de wedstrijdbal weer in. Als regel krijg je een consumptie aangeboden.  

 Indien je iemand een rode kaart geeft, dien je onmiddellijk te noteren wie het is. Als 
er geen rugnummers zijn, is het goed om op dat moment zelf eerst naar de naam te 
vragen en pas daarna de kaart te tonen. Noteer ook voor jezelf om welke 
overtreding het gaat, en in welke spelsituatie, en – wanneer dat van toepassing is - 
tegen welke tegenstander. 

 Gele kaart: in het categorie B voetbal geldt met ingang van seizoen 2013-2014 de 
gele kaart tot een onmiddellijke tijdstraf van 10 minuten. Als het daarbij blijft, hoeft 
verder geen administratie meer gevoerd te worden.  

 Ook indien je iemand een informele waarschuwing geeft, is het goed daarvan 
aantekening te maken. Spelers en coaches zijn verplicht hun naam (correct) te 
geven, voor weigering kunnen ze afzonderlijk bestraft worden.  

 Als je iemand een directe rode kaart hebt gegeven, geef je aan op het 
wedstrijdformulier wie het was (naam, knvb-nummer en geboortedatum is genoeg) 
en het nummer van de overtreding. In dit geval dien je ook een verklaring op papier 
op te stellen. Je kunt dit onmiddellijk doen, maar ook rustig naderhand thuis. Laat je 
niet beïnvloeden door wat anderen zeggen of verklaren, maar schrijf je eigen 
waarneming op. Hou het kort en feitelijk en bezorg de verklaring aan het bestuur, 
die het formulier verzendt naar de KNVB tuchtcommissie. Vergeet daarna het 
voorval.  

 We hebben bij Sporting het beleid dat alle rode kaarten worden doorgegeven aan 
de KNVB en hebben daarover een convenant met andere verenigingen ondertekend. 
Wil hier a.u.b. uitvoering aangeven, ook al “is het werk” en “spekt het alleen maar 
de KNVB kas”. Realiseer je goed dat als spelers telkens maar onbestraft blijven, ze 
nooit zullen leren zich te beheersen en dat de KNVB met lege handen staat als de 
scheidsrechters niet loyaal meewerken.  

 Je hoeft over gele en rode kaarten geen uitleg te geven aan de betrokken spelers, 
aanvoerders of teamleiders. Je beoordeling staat in de vorm van het nummer van de 
overtreding op het wedstrijdformulier.  

 De wedstrijdcoördinator (staat ook op het wedstrijdformulier) is degene die 
verantwoordelijk is voor je veiligheid en welzijn en geldt als de officiële KNVB 
vertegenwoordiger. Indien er problemen zijn, is het het beste deze met de 
wedstrijdcoördinator van dienst afzonderlijk te bespreken. Wedstrijdcoördinatoren 
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hebben opdracht het belang van de scheidsrechter voorop te stellen bij hun 
handelen.  

 Vermijd in het algemeen discussie met spelers en begeleiders achteraf. Je overlegt 
met de wedstrijdcoördinator van dienst wat er eventueel te overleggen valt, geeft 
de uitslag en de eventuele kaarten aan op het formulier (ook aanvinken van de 
wisselspelers is een taak van de scheidsrechter) en ondertekent.  

 Staking: een wedstrijd kan door de scheidsrechter worden gestaakt vanwege 
weersomstandigheden (onweer – (tijdelijk) staken wanneer er 10 of minder tellen 
tussen bliksem en donderslag zijn; het onweer is dan op ongeveer 3 km. afstand) of 
gesteldheid van het terrein, maar ook bij voortdurende en ernstige 
ongeregeldheden, of doordat een van beide teams weigert verder te spelen. Geef 
via een fluitsignaal aan dat de wedstrijd gestaakt is en vervoeg je zo snel mogelijk 
bij de wedstrijdcoördinator. Ook hier geldt: er is geen reden om de strijd na afloop 
(verbaal) voort te zetten, ga niet in discussie met wie dan ook en vermijd contact. 
De wedstrijdcoördinator is ervoor om je af te schermen van de betrokken teams. 
Het is mogelijk om de wedstrijd na een ‘afkoelingsperiode’ weer voort te te zetten, 
maar ook dan dien je de staking op het wedstrijdformulier aan te geven.  

 Bij staking dien je op het wedstrijdformulier exact aan te geven in welke minuut is 
gestaakt en bij welke stand. Dit is heel belangrijk omdat het restant van deze 
wedstrijden vaak wordt uitgespeeld, met de stand en de (hoeveelheid) spelers die 
op het moment van staking op het veld stonden. Over deze zaken dien je dus in je 
verklaring heel duidelijk te zijn. Verder geldt ook hier dat je een kort en helder 
verslag moet maken, waar de KNVB mee vooruit kan.  
 

Ten slotte: Scheidsrechteren kan je veel plezier opleveren, maar ook de nodige 
spanningen. Als voetbalscheidsrechter hoef je meestal niet lang te wachten op kritiek en 
die kan massaal en aanhoudend zijn, ook al doe je het best wel goed. Vervelend genoeg 
doe je het ook wel eens fout en bij die gelegenheden houdt men zich zeker niet in. Het 
is voor niemand gemakkelijk om met (aanhoudende) kritiek om te gaan, het gaat vaak 
toch aan je knagen. Het helpt echter niet om in discussie te gaan met spelers, 
begeleiders of toeschouwers, gelijk geven ze je toch niet. Je moet er boven staan en je 
goed realiseren hoe belangrijk je bijdrage aan het voetballen is. VEEL PLEZIER! 


