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Instructie voor NeFUB wedstrijdleiders
Om een goed en eerlijk verloop van de wedstrijden te garanderen heb je onafhankelijke 
observatoren nodig. Elke wedstrijd heeft daarom 2 scheidsrechters. Maar wie beslist er 
als de scheidsrechters er niet zijn, of als er een probleem ontstaat tussen teams en 
scheidsrechters of tussen twee wedstrijden in?

De NeFUB wedstrijdleider is eindverantwoordelijk voor de wedstrijddag, controleert of 
alles volgens de regels verloopt, neemt beslissingen bij noodsituaties en rapporteert 
eventuele onregelmatigheden. Zorg dus dat je de spelregels, het wedstrijdreglement en 
de instructies voor wedstrijdsecretariaten goed kent of bij je hebt.

Voor de wedstrijd
• Is het veld goed en tijdig opgebouwd, inclusief belijning, wedstrijdtafel, 

wisselbanken en wisselzones
• Is er sprake van een veilige speelomgeving: voldoende licht, voldoende vrije 

ruimte rondom het veld, geen hinderlijk invallend zonlicht
• Is de wedstrijdtafel compleet: formulieren, klok, pen en papier, stopwatch, 

wedstrijdschema
• zijn de teams, scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen er, hebben ze de juiste 

tenue's (teams)

Tijdens de wedstrijd
• weten de wedstrijdsecretarissen wat ze aan het doen zijn en nemen ze het serieus

Na de wedstrijd 
• Is het wedstrijdformulier volledig ingevuld en ondertekend
• zijn er zaken die gemeld moeten worden aan de NeFUB en of de tuchtcommissie, 

dan doet de wedstrijdleider dat: wedstrijdstraffen, grove misdragingen, 
uitzonderlijke omstandigheden, overtredingen van de reglementen door de teams, 
de scheidsrechters en/of de wedstrijdsecretarissen

Uitzonderlijke situaties
• Tijd: als er sprake is van uitloop, zoek je de beste oplossing. Misschien is er nog 

wat ruimte na de laatste wedstrijd en anders moet je beslissen hoe je de verloren 
tijd het beste in kan lopen, waarbij het inkorten van de wedstrijd eigenlijk niet aan 
de orde is.

• Veiligheid: Jij beslist (samen met de scheidsrechters en teams) je of een wedstrijd 
gespeeld kan worden of gestaakt moet worden (denk aan stroomuitval, lekkage, te 
gladde vloer, te weinig spelers). Jij beslist dus ook, als een team er niet is of te 
laat is, wanneer de wedstrijd officieel verloren is. (Norm is: is de vertraging 
haalbaar/acceptabel voor de tegenstander en qua zaalhuur)

• Geen scheidsrechters: Probeer te achterhalen of de scheidsrechters onderweg zijn. 
Is dat niet het geval, kijk dan of er nog anderen aanwezig zijn die kunnen/willen 
invallen, al is het er maar één. Kan je helemaal niemand vinden, dan zul je de 
wedstrijd moeten afblazen. Het is niet verantwoord om een wedstrijd te spelen 
zonder scheidsrechters. 

Ten slotte: De wedstrijdleider beslist, maar voert niet zelf uit. Is het veld niet in orde? 
Spreek de organiserende club aan. Is er geen wedstrijdsecretariaat, laat de 
verantwoordelijke club dit oplossen. Is er geen scheidsrechter? Zoek een vervanger.
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