Toelichting voor gebruik en inzet van:
2014/15 Scheidsrechters Evaluatie Formulier
Algemene evaluatie:
Type wedstrijd:
Dit hangt niet af van het verschil in doelpunten in een wedstrijd alleen, of van de
scheidsrechter prestaties alleen. Het is gebaseerd op een totale observatie van
alle relevante omstandigheden en dat scheidsrechters het vermogen hebben om
daarmee om te gaan (het lezen en controle hebben van en over de wedstrijd, de
frequentie van gecompliceerde situaties waarmee scheidsrechters geconfronteerd
worden tijdens de wedstrijd, algehele sfeer, wedstrijd belang, etc.).
Invloed van de scheidsrechters op de wedstrijd:
Veroorzaken problemen : Sommige benaderingen en oplossingen van de
scheidsrechter leiden tot een ongewenst wedstrijdverloop. Dat kan leiden tot een
toenemende moeilijkheidsgraad. Sommige scheidsrechterlijke beslissingen zijn
van negatieve invloed op het spelverloop, de atmosfeer, of op het resultaat.
Geen invloed : Juiste scheidsrechters prestatie tijdens de wedstrijd. Goede
wedstrijd controle. Zijn niet van invloed op het verloop en het resultaat.
Het verminderen van problemen : Bijna alle beslissingen van de scheidsrechters
werden volledig geaccepteerd, met respect en begrip van beide teams (spelers en
officials) wat een grote bijdragen was voor het verloop, de geest en “ fair play” van
de wedstrijd

Waardebepaling van de onderwerpen (van links naar rechts)
Ruim onvoldoende (--)
Ruim onvoldoende of slecht

Onvoldoende (-)
Onvoldoende, niet tevreden

Voldoende ()
Voldoende, minimale prestatie

Goed (+)
Ruime voldoende

Zeer goed (++)
Uitstekend en toegevoegde
waarde voor de wedstrijd
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Veel fouten, geen controle over de wedstrijd. Het
optreden heeft invloed gehad op verloop en resultaat
van de wedstrijd. Optreden heeft de wedstrijd moeilijker
gemaakt
Veel fouten (meer dan 5 fouten binnen het besproken
onderdeel). Geen invloed op het resultaat van de
wedstrijd of het verloop van de wedstrijd. Onvoldoende
controle over de wedstrijd
Aantal fouten (tussen de 3 a 5 fouten binnen het
besproken onderdeel). Voldoende controle over de
wedstrijd
Enkele fouten (niet meer dan 2 van de besproken
onderwerpen). Goede wedstrijd controle
Geen fouten gemaakt binnen de besproken
onderwerpen. Zeer goede wedstrijd controle
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TOELICHTING (hoe moet je starten)
Voor elk van de hieronder beschreven onderdelen moet je een heldere
beslissing nemen over de start, gebaseerd op de waardebepaling hierboven.
Bijvoorbeeld, in het geval dat je niet zeker bent hoe de waardebepaling moet zijn,
voldoende of goed, overweeg en lees de exacte definitie van het onderdeel en leg
deze naast het aantal fouten die tijdens de wedstrijd, met betrekking tot het
onderdeel, zijn gemaakt. Kijk ook naar de mate waarin de scheidsrechters de
wedstrijd onder controle hadden.

Items
Voordeelregel

Hebben de wedstrijd op een juiste wijze laten
verlopen. Juiste toepassing van de voordeelregel voor
beide teams. Juiste balans in beslissingen met
betrekking tot de voordeelregel.

Loopregel

Juist optreden en bestraffen van alle soorten
loopfouten (Verdedigingswerk is bijna onmogelijk juist uit
te voeren als een loop fout van een aanvaller wordt
toegestaan in 1 tegen 1 situaties. Overtredingen, gemaakt
door een verdediger, kunnen worden veroorzaakt door de
eerste loop fout van de aanvaller niet te bestraffen).

Aanvallende fouten

Aanvallende fout met of zonder balbezit (Verdediger(s)
kunnen overtredingen begaan omdat de eerste aanvallende
overtreding niet is bestraft. Het is dan voor een verdediger
bijna onmogelijk om tot een correcte verdedigende actie te
komen).

7m

7m worden gegeven volgens de beschrijving in de
spelregels, namelijk bij het verhinderen van een
duidelijke doelkans. Let op: Gebruik een 7m niet als
een bestraffing!

Passief spel

Het juist uitvoeren van het handgebaar en moment van
fluiten zoals omschreven binnen de spelregels en
passend bij de wedstrijd situatie.

Doelgebied

Onderkennen van het verschil tussen wel of geen
balgerichte actie. Onderkennen van opzettelijke en
systematische overtredingen van verdediger ten op
zichtte van de aanvaller of overtredingen van de
aanvaller ten op zichtte van de verdediger bij 1 tegen 1
situaties. Het betreden van het doelgebied tijdens een
1 tegen 1 situatie (wie betreed als eerste het doelgebied,
is de 1 tegen 1 actie ingezet vanuit het doelgebied,) Bij een
doelpoging, komt de aanvaller eerst in het doelgebied

(verdediger/aanvaller)
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Gevecht aan de cirkel

(landen, stappen ,vallen) alvorens te schieten op doel.
Interactie pivot en verdediger. Correct of incorrect
sperren, vasthouden van het shirt, vasthouden(inclusief
arm, hand enz.) duwen enz..(meestal voor het
aandachtsgebied van de doelscheidsrechter!!)

Progressieve
bestraffing
Gedrag

Duidelijke en heldere progressieve bestraffingslijn
volgens de spelregels




Goede lichaamstaal.
Goed en passend (fluit)signaal bij de situaties.
Goede samenwerking en juiste positie op het
veld van de scheidsrechters bij spelsituaties
(stralen eenduidigheid uit in hun beslissingen en
samenwerking).



Juiste en goede samenwerking met de
wedstrijdtafel (o.a. oogcontact bij elke herstart van
de wedstrijd, -bv na 2min straf)

Algemene indruk



(wedstrijd management, het
lezen van het spel, sfeer,
heldere lijn)



Goed wedstrijd management, correct lezen van
de wedstrijd, heldere lijn in beslissingen(controle
over de wedstrijd van begin tot einde).



Juiste balans in het nemen van beslissingen
van gelijkwaardige situaties aan beide kanten.
Atmosfeer (hebben positieve of negatieve invloed
met hun beslissingen op de totale
wedstrijdatmosfeer).
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