Praktische aanwijzingen voor samenwerking (assistent-)scheidsrechter
Naast de reglementering in het spelregelboekje en het Reglement van Wedstrijden t.a.v. de
taakuitoefening van de scheidsrechter (SR) en zijn assistent-scheidsrechter (ASR), wil de Landelijke
Werkgroep Scheidsrechters in de hier onder beschreven momenten een aantal praktische
aanwijzingen noemen om de taakuitvoering en de samenwerking tussen beiden te optimaliseren.
Er worden hierin 4 momenten onderscheiden:
→ Voor de wedstrijd
→ Tijdens de wedstrijd
→ Na de wedstrijd
→ Overige aanwijzingen
Voor de wedstrijd


SR en ASR overleggen op welk tijdstip zij gezamenlijk en vroegtijdig zullen arriveren op de plek
waar gespeeld wordt.



Ter plaatse zoekt het koppel contact met een verantwoordelijk persoon van de ontvangende
vereniging (scheidsrechterscoördinator) of met de dienstdoende zaalcommissaris.



Na tijdig omkleden, voert de SR, in samenwerking met zijn ASR, de voorgeschreven controles uit
zoals: spelmateriaal, obstakelvrije ruimte, afmetingen van het veld, spelerskaarten (ook van de
coach), spelersbanken. Tijdens de zaalcompetitie komt hier nog bij de jurytafel en de correcte
werking van de schotklok en tijdklok/scorebord.



Het is zeer verstandig dat nadat de controles zijn uitgevoerd de SR en ASR zich gaan
bezighouden met de warming-up.



Beiden dragen een gelijk tenue, verstrekt door het KNKV, dat voldoende afwijkt van de
verenigingskleding.



Om de samenwerking tussen de SR en de ASR optimaal te laten verlopen, is het noodzakelijk dat
er vooraf onderlinge afspraken zijn gemaakt t.a.v. looplijnen, opstelling (ten opzichte van elkaar en
de spelsituatie), wanneer wel en wanneer niet vlaggen en hoe dit wordt gedaan (rekening
houdend als er een trilvlag wordt gebruikt), het geven van andere signalen en aanwijzingen
(verbaal of non-verbaal), omgaan met het negeren van een vlagsignaal door de SR en het kijken
naar verschillende situaties.
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Tijdens de wedstrijd


De verantwoordelijkheid tijdens de wedstrijd ligt bij de SR. Hij wordt bijgestaan door de ASR, maar
uiteindelijk beslist de SR.



Op advies van de ASR kan de SR op een beslissing terugkomen.



De looplijnen van de SR en de ASR dienen aanvullend op elkaar te zijn. Dat betekent dat beide,
ieder vanuit een andere hoek, het spel waarnemen.



De SR zal daarbij het dichtst bij de belangrijkste spelsituaties moeten zijn. De ASR volgt, vanaf de
zijlijn of de achterlijn, de andere actie(s).



De ASR heeft zijn blik voornamelijk gericht op acties in het voorvak.



De opstelling van beide zal zo moeten zijn, dat ze niet in elkaars verlengde staan en waarbij de
ASR moet zorgen altijd in het blikveld van de SR te zijn.



De SR verplaatst zich over het hele speelveld (kan dus ook regelmatig aan de kant van de ASR
komen), maar zorgt ervoor dat hij te allen tijde de ASR kan zien. De ASR past zijn opstelling aan
de opstelling van de SR aan.



De ASR geeft geen vlagsignaal in gevallen waar de SR dichterbij staat, tenzij de opstelling van de
SR zodanig is dat hij de overtreding niet kan waarnemen (Vb. verdedigd schieten en doorslaan in
het voorvak op momenten dat de SR bij de paal staat).



In twijfelgevallen kan de SR de mening van de ASR vragen, maar dan alleen in die situaties waar
de ASR een betere positie innam dan de SR om het voorgevallene te beoordelen.



De ASR dient direct te reageren op het feit dat de SR het advies van hem niet overneemt. Het is
verstandig dat de SR dit met een kort gebaar ook aangeeft aan de ASR.



Geef alleen in twijfelgevallen aan dat er doorgespeeld kan worden. Het is bijv. niet nodig om bij elk
schot uit de ruimte aan te geven dat het niet verdedigd was.



De ASR beweegt zich langs één van de lange zijden, in principe aan de kant van de
spelersbanken, maar hij kan zich ook positioneren aan de achterlijn, Hij komt in principe niet in het
veld. Slechts in gevallen waar het functioneel is (o.a. bij de opstelfase voor de vrije worp) en bij
situaties van wangedrag (of die tot wangedrag kunnen leiden) kan hij voor korte tijd een klein
stukje binnen het veld zijn. Vrijwel direct hierna zal hij zijn positie buiten de lijnen weer moeten
innemen.



De ASR gaat niet in discussie met spelers, coaches en zeker niet met publiek.



De ASR kan in gevallen waarbij de SR geblesseerd uitvalt de wedstrijd overnemen, maar alleen
wanneer hij bevoegd is (en indien dit niet op een of andere wijze is vastgelegd), of wanneer
hierover overeenstemming is tussen beide aanvoerders van de ploegen.



De ASR houdt de controle over de zijlijn en houdt vooral het oog op de beide banken en de
bankzitters. Hij is verantwoordelijk voor het doorgeven van de time-out en de
spelersvervangingen.
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Na de wedstrijd


Het gesprek met de beoordelaar/begeleider vindt zo snel mogelijk na de wedstrijd plaats op een
van te voren afgesproken rustige plek en tijdstip. Uiteraard moet het arbitrale koppel de
gelegenheid krijgen om uit te lopen (cooling-down).



Het gesprek dient in dialoogvorm gevoerd te worden. Zowel de beoordelaar/begeleider, alsook de
SR en ASR geven hun visie. Er wordt niet gesproken over gebeurtenissen uit andere wedstrijden
en/of over andere personen.



Het moet over deze wedstrijd gaan.



Ter voorkoming van het idee van partijdigheid is het verstandig dat de SR en de ASR tijdig en
gezamenlijk vertrekken, uiteraard nadat er een consumptie is genuttigd.
Overige aanwijzingen



Het wedstrijdformulier dient zo snel mogelijk na de wedstrijd getekend te worden. Spreek daarvoor
(al voor de aanvang van de wedstrijd) met de aanvoerders een tijdstip en een plaats af.



Indien het beoordelingsformulier niet voor het weekend van de volgende week (vrijdagavond)
ontvangen is, dient hij contact met de beoordelingscoördinator van de LWS op te nemen. Deze zal
dan actie ondernemen en nagaan wat de reden daarvan is.
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