
Duo-fluiten 
 
Vaststellen regelgeving 
Voor duo-fluiters gelden dezelfde regels als bij solisten voor het niveau wat ze gaan fluiten, spelleiders 
tot en met niveau C, gediplomeerde scheidsrechters vanaf niveau B. 
Willen duo-scheidsrechters tellen voor de leveringsplicht dan telt een duo als één scheidsrechter voor 
de leveringsplicht. De (startende) scheidsrechter wordt tegemoetgekomen in het overwinnen van 
drempels, maar het NHV blijft met een gelijk aantal wedstrijden zitten ter bemensing. 
 
Duo-scheidsrechters dienen te allen tijde begeleid te fluiten indien ze wedstrijden leiden op het niveau 
BVS en VS. Scheidsrechters op BS niveau dienen begeleid te worden totdat er schriftelijke 
toestemming is van de AWS om zonder begeleiding wedstrijden te leiden. De AWS gerelateerde 
scheidsrechters zullen over het algemeen scheidsrechters zijn die koppel willen fluiten maar nog niet 
hebben kunnen voldoen aan de HS3 opleiding. 
 
Richtlijnen voor duo-scheidsrechters 
Het fluiten als duo zou de eerste stap kunnen zijn naar het koppelfluiten. Het duo-fluiten lijkt op het 
koppelfluiten en derhalve zijn de aanwijzingen voor een groot gedeelte gelijk aan het koppelfluiten. 
 
Voor de wedstrijd: 

- Zorg dat de scheidsrechters er verzorgd bij lopen, gelijk tenue zou ideaal zijn. 
- Zorg dat de scheidsrechters alle handelingen die noodzakelijk zijn voor de wedstrijd samen 

uitvoeren zoals: 

• Voorstellen aan de teamverantwoordelijken 

• Controleren van de wedstrijdformulieren 

• Controleren van de doeltjes en netten 

• Controleren van de tenues 

• Het uitvoeren van de tos 
 
Tijdens de wedstrijd: 
Binnen het koppelfluiten zijn er vaste afspraken over taakgebieden. Binnen het duo-fluiten zijn deze in 
principe ook van toepassing. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat er “dubbel” gefloten wordt door 
de scheidsrechters. 
Hieronder een korte opsomming van wie in principe verantwoordelijk is: 
 
Doelscheidsrechter: 

- Doelpunt (twee korte fluitsignalen) 
- Cirkelfouten 
- 7 meterworp bij cirkel verdedigen 
- De (meeste) overtredingen die begaan worden op de cirkelloper 
- Loopovertreding in de afronding 

Veldscheidsrechter: 
- In principe neemt deze alle beslissingen waarvoor de doelscheidsrechter niet genoemd is. 

 
Buiten de taakgebieden van de scheidsrechter is de opstelling ook van belang, meestal zullen de 
scheidsrechters diagonaal tegenover elkaar staan en loopbewegingen maken zoals op de 
onderstaande voorbeeldtekeningen: 



 
 
Tijdens de wedstrijd kan het voorkomen dat de scheidsrechters gelijktijdig een fluitsignaal geven. 
Indien dit voor een gelijke overtreding gebeurt is dit niet zo erg. Zijn beide fluitsignalen voor andere 
overtredingen dan dient overlegd te worden om tot een gezamenlijk besluit te komen, indien dit niet 
lukt dan telt het besluit van de veldscheidsrechter. 
 
Beide scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor de stand en de tijd. Geef daarom de stand pas vrij als 
beide scheidsrechters overleg hebben gehad. Om verschillen te voorkomen zijn er een paar 
richtlijnen, schrijf niet gelijktijdig, maak hier een afspraak over. Indien mogelijk controleer de stand 
regelmatig aan de hand van het scorebord, tijdens wissel- of tijdstop momenten, communiceer de 
stand met elkaar. Dit is ook een goed moment om de speeltijd te checken. 
 
Na de wedstrijd 
De wedstrijd leiden is een gezamenlijk product, de duo-scheidsrechters worden gezien als één 
verantwoordelijke. Het is daardoor ook belangrijk om na de wedstrijd ook één duo te zijn. 

- Bedank samen de teamverantwoordelijke 
- Bedank samen de teams bij het afgroeten 
- Beiden dienen het formulier te ondertekenen 

 
Bij de begeleiders van de duo-scheidsrechters ligt ook een stuk verantwoording. Bespreek in ieder 
geval de wedstrijden die geleid worden door het duo.  
 
Het fluiten als duo is niets anders dan het fluiten als solist. Fluitsignaal en beoordelen van fouten en 
overtredingen is niet anders. Om deze reden wordt er niets geschreven over hoe treedt men op als 
scheidsrechter en wordt er alleen ingegaan op de techniek bij het duo-fluiten.  
 
Voor scheidsrechters die besluiten om als duo op te gaan treden gelden de leveringsplichtregels en 
de vergoedingen voor solisten. De aangewezen scheidsrechter krijgt de wedstrijdvergoeding, de 
scheidsrechters dienen eventuele verrekeningen onderling te regelen. 
 


