Scheidrechteren tijdens een jeugdwedstrijd
Enkele afspraken:
-

-

-

-

-

Minimum 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ben je aanwezig en meld je je bij
een verantwoordelijke van de club. Die zal je dan begeleiden naar het juiste terrein en je
voorstellen aan de coaches.
Als scheidsrechter ‘leid’ je de wedstrijdopwarming
o Je doet 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd de ‘toss’.
o Onmiddellijk na de toss laat je de ploegen starten met de ‘aanvalsopwarming’
o 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd laat de ploegen ‘serveren’
o 3 minuten voor’ de aanvang van de wedstrijd beëindig je de wedstrijdopwarming en
laat je de ploegen naar hun coach gaan.
Tijdens de wedstrijd gebruik je de juiste ‘scheidsrechtergebaren’ (zie bijlage)
Bij een fout of het maken van een punt fluit je en duid je de ploeg aan die het punt
toegediend krijgt. Nadien geef je door de juiste scheidsrechtergebaren de fout of het punt
aan.
Een scheidrechter die tijdig aanwezig is en voor de wedstrijd de aanwezige coaches even gaat
getuigt van respect voor de club en de coaches. Deze attitude zorgt er ook voor dat het
leiden van de wedstrijd meestal vlot verloopt
Veel succes met deze opdracht!

In bijlage vinden jullie een overzicht van de scheidsrechtergebaren. Ik beperk me enkel tot die
gebaren die je zeker en vast nodig hebt bij de wedstrijdjes 3 tegen 3 en 4 tegen 4. Jullie zijn geen
professionele scheidsrechters en we verwachten van jullie dan ook niet dat jullie alle nieuwigheden
in de reglementering tot in de puntjes kennen. We verwachten wel dat je de basisgebaren in bijlage
weergegeven kent en correct toepast. Op die manier leren onze jeugdspelers ook de juiste gebaren
en de betekenis ervan.

Toestemming om op te
slaan

Ploeg die het punt krijgt
toegewezen aanduiden

Bal is binnen (tonen
aan die kant waar de
bal op de grond valt
binnen de lijnen)

Bal is buiten

Punt wordt opnieuw
gespeeld, scheidsrechter
heeft het niet gezien.
(zoveel mogelijk
beperken)

Eenzelfde speler heeft de
bal tweemaal na elkaar
aangeraakt

De bal wordt
viermaal gespeeld
door de ploeg

Opslag te laat, niet
binnen de 8 seconden
(valt heel weinig voor)

Touché bal

Time-out

spelerswissel

‘gedragen bal’

Einde van een set of een
wedstrijd

Wisselen van speelhelft

