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5. Eigenschappen en kwaliteiten van ijshockeyscheidsrechters 

Om nieuwe scheidsrechters, maar ook om scheidsrechters die zich willen verbeteren, te helpen, kan het 
waardevol zijn om de kwaliteiten en eigenschappen van succesvolle scheidsrechters te inventariseren. 
Is het mogelijk door de kwaliteiten van goede scheidsrechters op een rijtje te zetten, om een succesvolle 
formule te ontwikkelen voor aanstaande scheidsrechters? Helaas niet! 
Desalniettemin is het verstandig om de sterke kanten van deze scheidsrechters op een rijtje te zetten. Zelfs 
ook als duidelijk is dat er geen eenduidige patroon in te ontdekken valt. 
Zoals vele wegen naar Rome leiden, leiden er ook meerdere wegen tot succes voor een scheidsrechter. Een 
sterke eigenschap van de ene scheidsrechter is misschien een zwakker voor zijn collega, terwijl beide officials 
als succesvol te boek kunnen staan. 
Het is in ieder geval, voor een scheidsrechter die tot zijn hoogste niveau wil doorgroeien, die het maximale uit 
zijn arbitrale carrière wil halen,, wel mogelijk om aan bepaalde kwaliteiten of eigenschappen extra aandacht te 
schenken. 
De sleutel tot succes is de deskundigheid van de individuele scheidsrechter om het maximale rendement uit 
zijn positieve eigenschappen te halen, terwijl hij tegelijkertijd zijn zwakkere kanten probeert te camoufleren. 
Zaken die zeker aandacht verdienen zijn: 

Regelkennis 
Voorkomen en presentatie 
Reactie onder druk 
Positie 
Procedures 
Communicatie
Standvastigheid / Beoordelingsvermogen 
Fitheid
Schaatsvaardigheid
Tekens 
Houding buiten het ijs 
Gevoel voor de wedstrijd 
Teamwork
Verstandhouding met spelers en coaches 
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ALGEMENE MISVATTING 

Als scheidsrechters zichzelf evalueren, dan richten zij vaak hun aandacht op slechts een of twee van 
bovengenoemde aspecten. Dat resulteert in een te smalle basis om bepaalde situaties op de juiste manier te kunnen 
beoordelen.
Een voorbeeld. Een wat oudere scheidsrechter, die van zichzelf vindt dat hij te zwaar en daardoor niet fit genoeg is 
om een wedstrijd goed te kunnen leiden. Deze man maakt de fout om te denken dat fitheid en voorkomen 
(presentatie) slechts twee van de vele kenmerken zijn om een succesvol scheidsrechter te zijn. Natuurlijk zijn deze 
zaken belangrijk, en moet de betreffende persoon proberen zich hierop te verbeteren, maar hij mag daarbij zijn 
andere kwaliteiten niet over het hoofd zien. 
Een positieve houding, een goede uitstraling of een vroegere ervaring als speler geven je de mogelijkheid om te 
scoren op bijv. gevoel voor de wedstrijd, waardoor de zwakkere eigenschappen gecompenseerd worden. 
Het is van belang om het overzicht te houden op alle significante (= van belang zijnde)criteria. 
Een tweede voorbeeld is een jonge scheidsrechter met een geweldige schaatsvaardigheid, die vergeet dat 
schaatsen slechts één van de criteria is waar een scheidsrechter op wordt afgerekend. Natuurlijk is goed kunnen 
schaatsen een basisvaardigheid, maar er zijn genoeg scheidsrechters te vinden, die een wat mindere 
schaatsvaardigheid bezitten, maar desondanks toch uitstekend functioneren en presteren. Wel moet ieder 
scheidsrechter die wat minder schaatscapaciteiten heeft, er alles aan doen om zich op dit punt te verbeteren. Toch, 
scheidsrechters die een uitstekende schaatsvaardigheid bezitten, en dat zien als dé kwaliteit om succesvol te 
kunnen arbitreren, vergeten vaak dat een positieve instelling, of een juiste verstandhouding met coaches en spelers, 
net zo belangrijk kunnen zijn.
Personen die hun blik slechts op één of twee van genoemde eigenschappen richten, zullen nooit het maximale 
rendement uit hun carrière kunnen halen. 

EEN PERFECTE SCORE

Zal een scheidsrechter die zichzelf evalueert, zich in elke van de categorieën een maximale toebedelen? Wat is een 
perfecte score? Kan iedereen tot een maximale score komen? Kan iedereen in elk van de categorieën het maximaal 
haalbare scoren? Als we de eigenschappen en kwaliteiten van een scheidsrechter op deze manier onder de loep 
nemen, dan zijn er enkele interessante vragen te beantwoorden. Allereerst, het is denkbaar dat een scheidsrechter 
zich in een bepaalde categorie maximaal inschaalt en dat deze inschaling direct in verband staat met het niveau van 
de divisie waarin de scheidsrechter actief is. Om een perfecte score te halen op een bepaald gebied, dan zal die 
scheidsrechter op dat gebied beter moeten zijn dan elke andere scheidsrechter, die op het zelfde niveau actief is. 
Bijvoorbeeld, een scheidsrechter op schaatsvaardigheid maximaal scoort, moet in die divisie de beste schaatser zijn. 
Alle andere scheidsrechters in die divisie worden met deze persoon als graadmeter op hun schaatsvaardigheid 
beoordeeld. Het zou niet eerlijk zijn om betere schaatsers in hogere divisies als maatstaf te nemen. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat een scheidsrechter op alle onderdelen de perfecte score binnenhaalt. 

Wie dit leest, moet er niet op uit zijn om op elk onderdeel “uitmuntend” (=hoogste score) te scoren, maar moet dit 
zien als een manier om zijn eigen kwaliteiten te inventariseren. Het is voor elke scheidsrechter belangrijk om voor 
zichzelf te weten wat zijn sterke kanten zijn en op welke punten hij zich nog kan verbeteren. 

Een goede hulp hierbij kan een supervisor zijn. Een supervisor heeft vaak heel wat ervaring en kan een 
scheidsrechter objectief beoordelen op elk van de kenmerkende criteria. Toch is een supervisor niet de enige 
persoon die een scheidsrechter kan helpen om sterke en zwakke eigenschappen te inventariseren. Een collega-
scheidsrechter, een vriend of vriendin kan een scheidsrechter met behulp van een videocamera waardevolle 
informatie verschaffen. Het si belangrijk om te weten dat je dit soort informatie nodig hebt om beter te worden. 

De fundamenten voor het  succes worden gebouwd op je sterke kanten. Zet die zaken, waarin je goed bent op een 
rijtje en probeer er maximaal rendement mee te behalen. Inventariseer, aan de ander kant, ook je zwakheden en 
probeer deze te verbeteren. Ben je een niet zo geweldig schaatser, dan zijn er altijd nog wel mogelijkheden om je op 
die discipline te verbeteren. Doe alles om je zwakheden te minimaliseren. 
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REGELKENNIS 

Iedere scheidsrechter is in staat om de spelregels volledig onder de knie te krijgen. Makkelijk is het echter niet en 
een persoon die wat meer moeilijkheden heeft om de regels te leren, zal zich langzamer ontwikkelen, dan iemand 
die zich de regels sneller eigen maakt. Het spelregelboek en het “casebook” kunnen een scheidsrechter hier echter 
goed bij helpen. Ervaren scheidsrechters moeten goed op de hoogte zijn wat in deze boeken wordt besproken. 
Regelkennis is het enige criterium waarop een scheidsrechter met óf goed óf slecht wordt beoordeeld. Wordt een 
fout tegen de spelregels gemaakt gedurende een wedstrijd, waar een supervisor bij aanwezig is, dan is de score 
onvoldoende. 

FITHEID

Fitheid refereert aan de lichamelijke conditie van een scheidsrechter. De fitheid van een scheidsrechter moet op 
gelijke hoogte staan als die van de spelers, in de divisie waarin hij wedstrijden leidt. Een scheidsrechter moet aan 
zijn conditietraining even veel tijd besteden als die spelers. Dat betekent nog niet dat een scheidsrechter een zelfde 
conditie moet hebben als die speler, maar wel, nogmaals, dat hij er net zo veel tijd aan besteed heeft. Een 
scheidsrechter moet in staat zijn om 60 minuten lang te schaatsen. Spelers en coaches respecteren en waarderen 
een scheidsrechter die een goede conditie aan de dag legt. 

Een scheidsrechter die zichzelf beoordeelt, moet zich afvragen of hij genoeg conditie bezit om snel te kunnen 
schaatsen, zodat hij in staat is om het spel te kunnen volgen. Zelfs als er gedurende lange tijd geen 
spelonderbrekingen zijn. 
Kun je in de derde periode net zo hard en net zo lang schaatsen als in de eerste periode? Kun je deze vraag positief 
beantwoorden, dan ben je op de goede weg wat betreft je conditie. 

Een aspect van fysieke fitheid dat vaak over het hoofd wordt gezien is dat, vermoeidheid zijn directe weerslag heeft 
op het beoordelingsvermogen van de scheidsrechter. Zo wordt bijvoorbeeld ook je reactievermogen aangetast. 
Samenvattend kun je stellen dat een slechte lichamelijke conditie onmiddellijk van invloed is op andere categorieën, 
vooral op het beoordelingsvermogen van de scheidsrechter. 

VOORKOMEN EN UITSTRALING

Hoe scheidsrechters overkomen op het moment dat ze op een ijsbaan aankomen is van wezenlijk belang. Hebben 
ze hun scheidsrechtersshirt over hun schouder hangen, of hebben ze hun uitrusting in nette tas of koffer 
opgeborgen? Elke scheidsrechter zal zich moeten inspannen om professioneel over te komen en om te laten zien 
dat hij zijn taak als arbiter serieus neemt. 

Op het moment dat de scheidsrechter het ijs op stapt, maakt hij een niet uitwisbare indruk. je zult door spelers, 
coaches en toeschouwers beoordeelt worden op hoe je gekleed bent en hoe je uitrusting en kleding eruit zien. Jonge 
scheidsrechters zullen vaak nog niet over een volledige uitrusting beschikken, maar zorg dat je fris en helder het ijs 
opstapt. Scheidsrechters moeten een zwarte lange broek dragen en officiële scheidsrechtersshirts. De kleding moet 
er schoon en onberispelijk uit zien. Veters in de schaatsen moeten wit zijn. Je hoeft daarvoor niet telkens nieuwe te 
kopen, je kunt ze ook prima wassen. Schaatsen moeten gepoetst zijn. Het is van belang, dat als je ijs opgaat, je er 
zo professioneel mogelijk uitziet. In welke divisie dan ook, spelers en coaches hebben recht op goed uitziende en 
goed functionerende scheidsrechters. 

Uitstraling relateert aan het feit hoe een scheidsrechter zich op het ijs gedraagt. Kan hij omgaan met een moeilijke 
situatie op het ijs? Dwingt de scheidsrechter respect af middels zijn acties en manieren? Sommige scheidsrechters 
dwingen door hun postuur al iets af, als ze het ijs opgaan, anderen zullen dat door hun uitstraling en manier van 
doen gedurende de wedstrijd, dit moeten afdwingen. 

SCHAATSVAARDIGHEID 
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Moet je dit aspect beoordelen, dan kunnen we vele criteria onderscheiden: snelheid, wendbaarheid, (af)remmen, 
evenwicht, versnelling, “pootje over”, stijl en het rechtop schaatsen. 

De schaatsvaardigheid van een scheidsrechter moet direct relateren aan die van de spelers. Hoe beter de spelers en 
hoe hoger het niveau, des te beter moet de scheidsrechter kunnen schaatsen. 

Sommige mensen denken dat goede schaatsers worden geboren en niet kunnen worden opgeleid. Eén ding is 
zeker: iedereen kan zijn mogelijkheden verbeteren. Probeer je te verbeteren door aan trainers, spelers of collega-
scheidsrechters hulp op dit gebied te vragen. 
Elke scheidsrechter, onafhankelijk het niveau waarop hij acteert, moet bereid zijn zich op zijn schaatsvaardigheid te 
verbeteren. Veel scheidsrechter erkennen dat zij op het gebied van schaatsvaardigheid minder presteren en 
proberen dit te verbergen. Maar erken als je op dit punt wat minder presteert en werk eraan. 

POSITIE

Het goed positie kiezen, verhoogt het presteren van een scheidsrechter. Positie is afhankelijk van de taak die je op 
dat moment op het ijs moet uitvoeren. Er zijn richtlijnen voor het bepalen van de juiste positie ontwikkeld, zodat 
scheidsrechters beter in staat zijn om voor overtredingen of offsides te fluiten. Het is voor een scheidsrechter en voor 
een linesman van belang dat ze op de hoogte zijn van de positie waarin beide zich dienen te bevinden. Het op de 
juiste manier positie kiezen leer je door een goede theoretische kennis tijdens een wedstrijd in praktijk te brengen. 
Het op de juiste manier positie kiezen is een vaardigheid, die in principe een tweede natuur moet zijn. Het moet een 
automatisme worden, waar je niet over hoeft na te denken. Dat zal echter tijd, oefening en coaching vergen. 

TEKENS 

Scheidsrechterstekens worden gebruikt om te communiceren. Zij stellen scheidsrechters in staat om elkaar, spelers, 
coaches en toeschouwers iets duidelijk te maken. Met die reden zijn deze tekens ook ontworpen en zijn ook meer 
dan noodzakelijk. Het is van belang dat  de scheidsrechters gebruik maken van de officiële tekens, en niet dat zij 
zich bedienen van eigen of lokale gebruiken. Er kan dan slechts verwarring ontstaan. Scheidsrechterstekens moeten 
altijd kort maar krachtig worden gebruikt, zonder er een show van te maken én nooit zodanig dat zij uitdagend 
kunnen werken. Een duidelijk gebruik van scheidsrechterstekens straalt vertrouwen en deskundigheid uit. Iedere 
scheidsrechter moet het belang van duidelijke en uniforme tekens onderkennen. 

PROCEDURES

Procedures werden ontwikkeld om scheidsrechters tot hulp te zijn. Een scheidsrechter die de procedures begrijpt en 
ze op de juiste manier uitvoert, zal niet zo gauw de fout ingaan. Voor een scheidsrechter belangrijke procedures zijn 
bijv. het opleggen van straffen, spelerswissel en situaties rondom opstootjes en vechtpartijen. Voor linesman kan ik 
noemen de procedures met betrekking tot face-offs, icings, offsides, rapporteren van incidenten aan de 
scheidsrechter, enz. 

HOUDING EN INSTELLING 

Een goede instelling is voor een scheidsrechter onontbeerlijk om zich te kunnen ontwikkelen. Scheidsrechters met 
een positieve instelling ontwikkelen zich vaak sneller. 

Op het ijs kenmerkt een juiste instelling zich op meerdere manieren. Scheidsrechters met de juiste uitstraling gaan 
voortvarend te werk en leggen standvastigheid en enhthousiasme voor de wedstrijd aan de dag. Ze tonen zich niet 
verveeld of ongeïnteresseerd als een bepaalde wedstrijd onder hun niveau is of als denken dat dat het geval is. Zij 
werken aan een goede verstandhouding met spelers, coaches en andere officials. Zij zetten zich voor de volle 100% 
in, onafhankelijk van de wedstrijd of situatie die zich voordoet. 

Buiten het ijs moeten deze officials er zich van bewust zijn, dat alles wat zij doen, vanaf het moment dat thuis 
weggaan tot het moment dat ze weer thuis komen, een weerspiegeling geeft van de indruk die zij maken. Veel te 
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vaak denken scheidsrechters dat zij slechts worden afgerekend op hun prestaties op het ijs. Niets is echter minder 
waard. de manier waarop scheidsrechters met off-ice officials omgaan, de manier waarop zij met mensen praten als 
de ijsbaan binnenkomen, de manier waarop ze gekleed zijn, enz. is ongetwijfeld van invloed op hoe anderen naar 
hun als scheidsrechter kijken. Alle betrokkenen zien hierin een graadmeter hoe nauw verbonden een scheidsrechter 
zich voelt met de hem toebedeelde taak. 

Ook is het belangrijk dat een scheidsrechter alle wedstrijden fluit, die hem worden toegewezen. Als scheidsrechters 
wedstrijden van een bepaald niveau niet willen leiden, dan moeten ze dat kenbaar maken, maar tegelijkertijd ook de 
daaropvolgende, min of meer logische, consequenties accepteren. Het probleem is dat veel te vaak scheidsrechters 
wedstrijden fluiten waar ze niet helemaal achter staan en dat ook duidelijk laten zien door hun manier van optreden. 
De reden hiertoe kan van alles zijn: een team ligt hun niet, ze zijn tevreden over de ijsbaan, de supporters zijn te 
opdringerig, de wedstrijd is beneden hun niveau, enz. Maar realiseer dat je in elke wedstrijd scheidsrechters nodig 
zijn, en dat iedereen (spelers, coaches en toeschouwers) recht heeft op toegewijde en enthousiaste wedstrijdleiders. 
Daarnaast is er ook sprake van een zgn. boomerang-effect. Als een scheidsrechter een wedstrijd komt fluiten en hij 
toont enthousiasme en laat zien dat hij zin heeft in de wedstrijd, dan schijnt het bovengenoemde effect in werking te 
treden. Meestal reageren anderen dan op dezelfde manier door te zeggen dat ze blij zijn deze scheidsrechter weer 
te zien en dat ze het fijn vinden dat deze scheidsrechter weer een wedstrijd komt fluiten. Anderzijds, als een 
scheidsrechter op een ijsbaan aankomt, en op alles en iedereen foetert en moppert, dan is er een grote kans dat, 
voor de avond om is, iedereen over hem begint te klagen. Sommige scheidsrechters vinden het heel moeilijk om hier 
op de correcte wijze mee om te gaan. Maar degenen die de filosofie hierachter begrijpen, kunnen daarmee andere 
zwakheden compenseren. 

REACTIE ONDER DRUK 

Dit item zal zich niet in elke wedstrijd openbaren. Sommige wedstrijden zijn gewoonweg moeilijk om te leiden en valt 
er voor een scheidsrechter weinig eer aan te behalen. Wordt je echter geconfronteerd met een moeilijke situatie, dan 
is van belang hoe de scheidsrechter hier mee omgaat. Sommige scheidsrechters presteren beter in moeilijke 
wedstrijden dan in makkelijkere, terwijl andere scheidsrechters juist inklappen. Moed is voor scheidsrechters een 
“must”. Een moeilijke beslissing moet nu eenmaal worden genomen, ook al is die in het nadeel van het thuisteam. 
Uiteindelijk zal hun dit respect van de beide teams opleveren. 

Het is ook belangrijk dat scheidsrechters beslissingen durven te nemen in moeilijke situaties. Spelers moet hun 
aanwezigheid voelen en respecteren. Zij moeten ook in staat zijn om hun beslissing te verkopen, naar tevredenheid 
van de beide teams. Zij moeten zelfvertrouwen uitstralen waardoor zij een volledige controle over de wedstrijd 
krijgen. 

Het besproken item is voor vele scheidsrechters zeer moeilijk. Goede scheidsrechters, echter, zullen technieken en 
strategieën aanleren om met stress en wedstrijddruk om te gaan. De vaardigheid om effectief met druk om te kunnen 
gaan is zeer belangrijk. 

VERSTANDHOUDING

Een item dat vaak over het hoofd gezien wordt. In het verleden is hier te weinig aandacht aan besteed, ondanks het 
feit dat iedereen weet dat dit een zeer belangrijk onderwerp is. 

Scheidsrechters met een goede verstandhouding met spelers en coaches komen er in moeilijke situaties vaak goed 
uit. Een scheidsrechter die openheid aan de dag legt, vriendelijk is en een goed gevoel voor humor heeft, heeft een 
zeker voordeel. Er zijn diverse voorbeelden van scheidsrechters die juist deze eigenschap tot hun sterkste wapen 
hebben gemaakt en daardoor op hoge(re) niveaus  zijn uitgekomen. 
ook goede officials moeten hier aan werken, het komt je niet aanwaaien. 

Het is belangrijk om dit aspect goed te ontwikkelen. Toch moeten scheidsrechters ten allen tijden professioneel 
blijven. Natuurlijk mogen spelers en coaches weten dat een scheidsrechter gevoel voor humor heeft, zelfs als zij zelf 
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het lijdend voorwerp zijn. Scheidsrechters mogen van een mooie wedstrijd en een leuk doelpunt genieten. Het laat 
zien dat een scheidsrechter ook maar een mens is. Desondanks moeten zij professioneel blijven en onpartijdig zijn. 

Toeschouwers, spelers en coaches komen voor een ijshockeywedstrijd en niet om een scheidsrechter te zien. 
Handel je zaken conform procedures af, zonder dat daarbij onnodig oponthoud ontstaat. 

COMMUNICATIE 

Verbale communicatie met spelers onder een wedstrijd is een vereiste. Scheidsrechters en linesmen wordt 
aanbevolen om gedurende een wedstrijd met spelers te praten. Aansporen om de puck te spelen, om de stick laag te 
houden, aangeven dat er sprake is van een delayed offside, enz. laat spelers merken wat van ze verwacht wordt. 
Spelers accepteren en respecteren dit soort communicatie met scheidsrechters. 

Onder geen enkele voorwaarde mag je je zelf te buiten gaan aan onbezonnen acties of taalgebruik. Vloeken is 
NOOIT toegestaan. Het spelregelboek geeft je de mogelijkheid om spelers en coaches die hun boekje te buiten gaan 
te straffen. Doe dat dan ook. Beantwoordt DISRESPECT altijd met RESPECT. Vloekende, tierende of scheldende 
scheidsrechters is iets wat niet kan. Je met hierdoor niet alleen met twee maten, maar je verliest alle respect van je 
collega-scheidsrechter(s), spelers en coaches. 

Soms raken emoties nogal eens verhit. Het vermogen om effectief te kunnen discussiëren en om rustig te blijven (in 
ieder geval uiterlijk) dragen er toe bij dat je een topscheidsrechter kunt worden. 

GEVOEL VOOR DE WEDSTRIJD 

Velen zien dit als het belangrijkste aspect van het geheel. Veel coaches hebben aangegeven dat zij dit inderdaad het 
meest belangrijke onderdeel van fluiten vinden. Het onderdeel is moeilijk te omschrijven, vaak, maar niet altijd, leer je 
het middels vroegere spelervaringen. Zonder twijfel geldt, scheidsrechters die “het gevoel voor de wedstrijd” onder 
de knie hebben, kunnen in staat zijn om snel de scheidsrechtersladder te beklimmen, ondanks dat ze op andere 
aspecten van het scheidsrechteren beduidend lager scoren. 

Om op dit onderdeel hoog te scoren, moeten scheidsrechters weten wat spelers en teams van hun op het ijs 
verwachten. Scheidsrechters moeten ertoe bijdragen dat wedstrijden veiliger en sportiever verlopen. Zij moeten 
moeiteloos kunnen anticiperen op veranderingen , wat snelheid, emotie en frustratie betreft, in de wedstrijd. Goede 
scheidsrechters ruiken dit, en zij weten wanneer ze op de voorgrond moeten treden en wanneer niet. 
Vooral jonge scheidsrechters vinden dit moeilijk. Maar door ervaring leert men dit wel. Althans gedeeltelijk. Een 
tweede aspect in deze is het begrijpen van het spelletje en weten hoe het spelletje wordt gespeeld of gespeeld moet 
worden.

Elke scheidsrechter moet weten dat het fluiten van een ijshockeywedstrijd een uitdaging is. En het meest duidelijk 
wordt dat bij het aspect “gevoel voor de wedstrijd”. 
Een eerlijke en open discussie met supervisors en collega-scheidsrechters kan je helpen om dit aspect onder de knie 
te krijgen. 

Sommige scheidsrechters gebruiken het begrip “gevoel voor de wedstrijd” als een vrijbrief door niet of nauwelijks 
voor overtredingen te fluiten. Zij negeren overtreding na overtreding en spreken in dat geval over “game 
mangement”. Dit kan en mag niet gebeuren. Alle scheidsrechters moeten fluiten conform spelregels en instructies 
van IIHF en NIJB. 
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BEOORDELINGSVERMOGEN / STANDVASTIGHEID / STANDAARD

Dit onderdeel kent drie aspecten. Het eerste is beoordelingsvermogen (judgement). Het komt er op neer waar een 
scheidsrechter de grens legt: tot hier en ga je verder dan wordt je bestraft. Kiest de scheidsrechter de juiste 
overtredingen eruit om te bestraffen? Werkt de scheidsrechter conform de richtlijnen m.b.t. stickwerk? Neemt de 
scheidsrechter correcte beslissingen omtrent “checking from behind”? Zorgt de scheidsrechter voor een veilige 
wedstrijd?

Het tweede aspect van dit onderdeel is standvastigheid. Onafhankelijk welk grens een scheidsrechter legt, is hij wel 
consequent? Het is mogelijk dat een scheidsrechter goed judgement ten toon spreidt, maar niet consequent is. 

Het laatste aspect is dat van een “standaard” zetten. Geeft de scheidsrechter meeteen van het begin wat hij wel 
toestaat en wat niet? Worden de spelregelinstructies nageleefd? Door vroegtijdig in de wedstrijd een “standaard” te 
zetten, geeft de scheidsrechter aan beide teams de boodschap mee van wat hij wel en wat hij niet toestaat. 

TEAMWORK

Om goed werk af te leveren is het van belang dat scheidsrechter en linesmen goed samenwerken. Het arbitrale trio 
(duo) presteert beter als ze weten dat ze op elkaars steun kunnen rekenen. 

Voor de wedstrijd begint, en vooral als de scheidsrechter en linesmen minder bekend met elkaar zijn, is het 
belangrijk dat men met elkaar procedures en spelregelinterpretaties met elkaar bespreekt. 


