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Vanwege veranderingen in de speelwijze bij de jeugd kan het zijn dat de (verplichte) wijzingen nog niet
bij alle teams of teamleiders bekend is. Er kan ook sprake zijn van weerstand.
Om de teamleiding en de kinderen kansen te geven om mee te gaan in de aangepaste speelwijze ligt is
ook voor de jeugdscheidsrechter een belangrijke rol weggelegd.
Het is van groot belang dat onervaren jeugdscheidsrechter goede begeleiding hebben indien
onderstaande van toepassing is.
Deze bijlage wordt tijdleijk toegevoegd aan het document Jeugdscheidsrechter bij de D- en E-jeugd om je
jeugdscheidsrechter handvatten te geven om het spel goed te kunnen leiden.

BELANGRIJK BIJ AFSPRAAK 5: VERPLICHTE SPEELWIJZE
Het kan zijn dat de afgesproken speelwijze (zie afspraak 5) niet bij iedereen bekend is.
Daarom is het belangrijk dat coaches en jeugdscheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd dit met elkaar
te bespreken.
Omdat kinderen hier ook aan moeten wennen, kan het voorkomen dat kinderen tijdens de wedstrijd
spelenderwijs weer gaan verdedigen met “de hakken aan de cirkel”.
In eerste instantie worden de kinderen hiervoor niet bestraft.
Hoe kan dit het best gecorrigeerd worden?
Situatie 1:
Een coach geeft voorafgaand aan de wedstrijd aan dat zij niet volgens deze speelwijze te willen spelen.
De coach van het andere team (dat wel deze speelwijze hanteert) en de jeugdscheidsrechter wijzen de
coach op de verplichting. Beiden wijzen de coach er op dat, als er niet volgens de afgesproken speelwijze
wordt gespeeld, hiervan melding zal worden gemaakt bij het NHV.
De wedstrijd zal gewoon gespeeld worden volgens de speelwijzen van beide teams.
In de rust zullen de coaches en jeugdscheidsrechter opnieuw de verplichte speelwijze ter sprake brengen
met nogmaals het verzoek aan de coach (van het team dat de nieuwe speelwijze niet hanteert) de
speelwijze in de 2e helft alsnog te wijzigen.
Indien coach zich niet aan deze afspraken houdt, dan zal de hiervan melding worden gemaakt bij het NHV.
Het NHV zal contact opnemen met de vereniging die de afspraken niet nakomt.
Situatie 2:
Een team valt tijdens het spel terug in het verdedigen met meer dan 3 spelers binnen de vrije worplijn.
De jeugdscheidsrechter steekt zijn arm omhoog met 5 vingers gespreid. De coach van het “overtredende”
team geeft het team aanwijzingen om te corrigeren en het spel gaat gewoon verder.
Situatie 3:
Het verdedigende team reageert niet op de corrigerende aanwijzingen van de teamleider.
Als het aanvallende team balverlies heeft door ingrijpen van de het verdedigende team binnen het
vrijeworpgebied, fluit de scheidsrechter.
De scheidsrechter steekt zijn arm omhoog met 5 vingers gespreid, als teken dat het
verdedigende team 5 verdedigers standaard binnen het vrijeworpgebied heeft.
De scheidsrechter vertaalt dit naar de kinderen:
“Omdat jullie 5 verdedigers binnen de stippellijn hebben, krijgt het andere team een
vrijeworp” en geeft het aanvallende team een vrije worp aan de vrijeworplijn.
Voordat de vrije worp genomen kan worden, zegt de scheidsrechter tegen het
verdedigende team:
“Er moeten wel 3 kinderen buiten de stippellijn staan”.
Als de vrije worp genomen is, gaat het spel gewoon verder.
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Situatie 4:
Team speelt standaard niet offensief, ondanks het overleg voor de wedstrijd. Het team heeft als
uitgangspunt met 5 spelers binnen de vrijeworplijn te staan.
De jeugdscheidsrechter steekt zijn arm omhoog met 5 vingers gespreid. De coach van het “overtredende”
team krijgt nu nog een kans om het team te corrigeren. Als de coach dit doet en het team reageert hier op
dan gaat het spel gewoon verder.
Als de coach geen corrigerende aanwijzingen geeft en het verdedigende team heeft standaard meer dan 3
spelers binnen het vrijeworpgebied, kan de jeugdscheidsrechter het overtredende team “bestraffen”.
Dit gebeurt als volgt:
Als aanvallende team door ingrijpen van de verdediging binnen het vrijeworpgebied balverlies heeft, fluit
de jeugdscheidsrechter.
De jeugdscheidsrechter steekt zijn arm omhoog met 5 vingers gespreid, als teken dat
het verdedigende team teveel verdedigers standaard binnen het vrijeworpgebied heeft.
De scheidsrechter vertaalt dit naar de kinderen:
“Omdat jullie teveel spelers binnen de stippellijn hebben, krijgt het andere team een
vrijeworp” en geeft het aanvallende team vervolgens een vrije worp aan de
vrijeworplijn.
Voordat de vrije worp genomen kan worden, zegt de scheidsrechter tegen het
verdedigende team:
“Er moeten 3 kinderen buiten de stippellijn staan”.
Bij een volgende situatie in de 1e helft wordt dit herhaald.
Bij een 3e keer maakt de jeugdscheidsrechter hetzelfde gebaar en geeft dezelfde tekst als uitleg, maar
“bestraft” het verdedigende team met een “SHOOT OUT”
Bij elke volgende situatie in de 1e helft volgt steeds een “SHOOT OUT”
In de rust zullen de coaches en jeugdscheidsrechter opnieuw de verplichte speelwijze ter sprake brengen
met nogmaals het verzoek aan de coach (van het team dat de nieuwe speelwijze niet of onvoldoende
hanteert) de speelwijze in de 2e helft alsnog te wijzigen.
Mocht het overtredende team niet anders willen spelen, dan volgt in de 2e helft de beschreven situatie als
in de 1e helft (dus eerst het teken aan de coach geven, als dit niet leidt tot correctie eerst 2 vrije worpen en
daarna bij de 3e keer “SHOOT OUT”. Bij elke volgende situatie in de 2e helft volgt steeds een “SHOOT OUT”
De uitvoering van de SHOOT OUT:
Een speler van het team dat de shoot out mag nemen start vanaf 15 meter (erg zwakke teams vanaf 12
meter). Stuiten of tippend richting doel en een worp op het doel vanaf 6 meter.
Alle overige spelers mogen niet verdedigen tot de bal terug komt van paal, lat of keeper.
Bij een doelpunt wordt de bal middenuit genomen.
Gaat e bal naast het doel of stopt de keeper de bal, dan gaat het spel verder met een uitworp voor de
keeper.

Aandachtspunt:
Elk overleg met de jeugdscheidsrechter en de teamleiders dien plaats te vinden buiten het
gehoor van de kinderen!

Meldpunt NHV: indien zich bij jeugdwedstrijden onwenselijke situaties voordoen, dan kunnen
belanghebbenden dit digitaal melden bij het NHV. Vanuit het NHV zal, indien wenselijk, een vervolgactie
komen.
Het digitale meldformulier staat op http://www.handbal.nl/jeugd/meldpunt
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