AFSPRAKEN maken met CLUBASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS

INLEIDING:
•
•
•
•
•

Maak altijd afspraken! (Doe je het namelijk niet, dan kun je een assistent
nergens aan herinneren als het tijdens de wedstrijd niet goed gaat !!).
Doe dit in de kleedkamer
Stel de clubassistent-scheidsrechters op het gemak.
Laat ze weten dat ze erbij horen (een wedstrijd leiden doe je met z’n drieën)
Behandel ze met respect en laat ze in hun waarde.

AFSPRAKEN:
1. Vlag bij buitenspel alleen voor strafbaar buitenspel (geef een voorbeeld).
2. Vertel ze dat ze niet op één lijn met jou positie moeten kiezen.
Wijs ze er op dat ze in dat geval op jouw teken een andere positie moeten
innemen. Met andere woorden: laat ze hun positie aanpassen aan de
scheidsrechter (en dus niet andersom).
3. Geef aan hoe jij positie kiest en hoe zij positie moeten kiezen bij:
a. Hoekschop
b. Inworp
c. Strafschop
d. Vrije schop met een muurtje
4. Geef aan dat ze duidelijk zichtbaar moeten vlaggen (doe dat voor) en dat ze bij
een inworp meteen richting moeten aangeven.
5. Geef aan of je wilt dat er gevlagd wordt bij een overtreding en als dat het geval
is, dat dit dan alleen bij overtredingen in hun werkgebied moet gebeuren (het
gedeelte van het speelveld vlak voor de assistent).
6. Spreek duidelijk af dat je een teken geeft dat de vlag naar beneden moet als je
NIET op een vlagsignaal wenst in te gaan.
7. Geef aan dat een clubassistent-scheidsrechter te allen tijde buiten het speelveld
dient te blijven. Wil men contact, dan de vlag opsteken.
8. Wijs ze er rustig maar overtuigend op dat het vertrouwen niet moet worden
beschaamd (eerlijk vlaggen), anders neem je de beslissingen zelf, dus zonder
op het advies in te gaan.
9. Wijs ze er op dat jij, als scheidsrechter, de verantwoordelijke persoon BENT en
BLIJFT.
10.Geef gelegenheid om vragen te stellen.
TENSLOTTE:
•
•

Kom gemaakte afspraken ook na !
Probeer gezamenlijk naar- en van het veld te gaan.

Het maken van deze afspraken (in een rustig tempo) duurt niet langer dan 3 à
4 minuten.
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