
IS KIEZEN  
VERLIEZEN?

Als de spanning geladen is, een punt cruciaal is, een seconde het verschil 
maakt, een beslissing onterecht aanvoelt … dan nemen emoties soms de 
bovenhand. Op dat moment ben je als trainer en speler zodanig gefocust en 
betrokken dat je er al eens snel een negatieve uitlating naar de scheidsrechter 
uitflapt en hem tot ‘kop van jut’ maakt. Ook ouders en andere omstaanders 
laten zich hier soms door vangen. En dat is jammer, want scheidsrechters, 
juryleden of lijnrechters zijn ook maar mensen. Ze hebben het beste met de 
sport voor en proberen hun veeleisende functie zo goed als mogelijk uit te 
voeren. In het heetst van de strijd en door een complexiteit van spelregels 
nemen ze ongetwijfeld soms een verkeerde beslissing, maar toch verdienen 
ze alle lof en waardering. Het hoofd koel houden, een voorbeeld zijn en je als 
trainer focussen op het spel is hier de boodschap. 

Want trainers die kiezen om op elk moment respect op te brengen voor 
officials en die hun sporters leren correct omgaan met beslissingen, winnen 
aan wederzijds respect, een verdraagzamere sportwereld, een leuker spel, 
gemotiveerde sporters en fair play. 
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FEITEN OF FABELS? 
Aan elke sport of discipline zijn bepaalde regels verbonden. Dit maakt het spel en 
de competitie mogelijk. Scheidsrechters, juryleden, commissarissen of kortweg 
officials hebben de uitdagende en veeleisende taak toezicht te houden op het 
naleven van deze regels en een wedstrijd in goede banen te leiden met respect 
voor de geest van het spel. Daarbij vormen respect voor het wedstrijdreglement en 
voor elkaar belangrijke bouwstenen. 

BELANG VAN ERKENNING EN RESPECT
De grootste motivators van officials zijn hun liefde voor de sport en het sociale 
contact. Een gebrek aan respect en erkenning wordt ook in verband gebracht met 
het steeds moeizamer rekruteren van nieuwe officials en een verhoogde drop-out 
bij de actieve officials. 

Erkenning voor de functie van officials en het respecteren van genomen 
beslissingen zijn belangrijke voorwaarden opdat een official de toezichthoudende 
en sturende rol op een integere manier kan uitvoeren. Scheidsrechters maken 
het minste fouten wanneer ze zich erkend voelen. Gebrek aan erkenning en 
respect kan daarentegen bij een official leiden tot twijfels over de eigen prestatie 
en faalangst. In een wedstrijdsituatie staan officials vaak onder druk omdat 
beslissingen vaak op een fractie van een seconde genomen worden. Omstreden 
beslissingen zijn dan ook niet altijd uit te sluiten. 

Al te frequent worden beslissingen aangevochten en worden officials gezien als 
een noodzakelijk kwaad. Ze zijn dan vaak het slachtoffer van verbaal, psychisch 
en soms fysiek geweld. Deze vormen van agressie kunnen uit verschillende hoek 
komen: van spelers, coaches, ouders of supporters. Recente mediaberichtgeving 
geeft aan dat het probleem reëel is. Wetenschappelijke cijfers zijn nog schaars, 
maar een studie bij scheidsrechters in het Belgische voetbal geeft een eerste 
inschatting van de grootteorde: 85,9% werd al slachtoffer van geweld, 33,2% kreeg 
al te maken met fysieke agressie, 79,2% werd al geconfronteerd met psychische 
agressie en 61% werd al eens fysiek bedreigd tijdens zijn scheidsrechterlijke taak. 
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RESPECT VOOR OFFICIALS BIJ SPORTERS
Sporters die tijdens de trainingen zelf de rol van spel- of wedstrijdleider opnemen, erkennen 
gemakkelijker de functie van een official en hebben meer respect voor de genomen 
beslissingen. In de huid kruipen van een official heeft ook nog andere voordelen:

1. Sporters kijken naar hun eigen naleving van het reglement en dat van de anderen:  
Sporters verwoorden onduidelijkheden en krijgen inzicht in het reglement gekoppeld aan 
sportief gedrag. Zo analyseren ze niet alleen het spelgedrag van anderen, maar werken ze ook 
aan de eigen sportieve houding. 

2. Sporters leren kritisch reflecteren: Doordat sporters hun attitude vergelijken met die 
van de medesporters, wordt kritische reflectie gestimuleerd. Bovendien oefenen sporters, 
onder begeleiding van de trainer, het open en duidelijk communiceren over genomen 
scheidsrechterlijke beslissingen en ervaren ze zo de moeilijkheid ervan.

3. Opgedane spelregelkennis wordt aangescherpt: Doordat ze de kennis van het reglement 
ook toepassen bij het beoordelen van medesporters in echte wedstrijdsituaties, wordt ook hun 
eigen spelregelkennis aangescherpt.

4. Sporters krijgen inzicht in de complexiteit van de taak van een official: Sporters merken 
al snel dat de rol van een official niet eenvoudig is. Ze voelen hoe snel sport gaat, dat een 
inschatting maken niet eenvoudig is, dat een veelheid aan regels en uitzonderingen het complex 
maakt, dat het moeilijk is om goed om te gaan met tegenstrijdige info van de verschillende 
partijen en omgaan met dillema’s soms zwaar weegt.
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DOE - HET - ZELF
Als trainer kan je aan de hierboven vermelde bezorgdheden werken door enerzijds zelf 
respectvol te zijn tegenover officials en de genomen beslissingen niet aan te vechten. 
Anderzijds kan je de rol van ‘ethisch leider’ opnemen ten aanzien van jouw sporters om hen 
correct te leren omgaan met scheidsrechterlijke beslissingen.

EEN RESPECTVOLLE TRAINER ZIJN TEN AANZIEN VAN OFFICIALS 
Onderstaande tips geven aan hoe je zelf als trainer respect kan tonen voor officials:

1. Wees een voorbeeld: Jouw houding is belangrijk voor het team. Zorg voor een positieve 
en ontspannen uitstraling. Aan jouw eigen gedrag en houding is af te lezen hoe sporters bij 
omstreden beslissingen zullen reageren.

2. Maak afspraken: Maak de duidelijke afspraak met jouw sporters dat een scheidsrechter 
altijd gelijk heeft, ook als hij een betwistbare beslissing neemt. Ga ook zelf niet in discussie en 
accepteer de beslissing. Geef aan wat de gevolgen zijn voor sporters bij ongewenst gedrag 
tegenover officials (bv. een leergesprek houden, een gele en/of rode kaart geven binnen het 
eigen team, een teamgedragscode invoeren of een boete betalen).

3. Wind je niet op en focus je op jouw taak als trainer: Hoe onterecht een beslissing soms ook 
is, concentreer je op de prestaties van je spelers. 

4. Bedank de official altijd: Ga na afloop van de wedstrijd de officials bedanken, geef hen een 
hand en zet officials na afloop van het seizoen in de bloemetjes. 
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RESPECT VOOR OFFICIALS STIMULEREN BIJ JOUW SPORTERS

Spelers krijgen meer respect voor officials als ze zelf eens zo’n rol opnemen. Je kan hen dit 
tijdens trainingen aanleren aan de hand van ‘peer assessment’, een assessmentvorm waarbij 
de sporters actief betrokken worden. Het is een vaardigheid die bestaat uit het gezamenlijk 
formuleren van criteria, het beoordelen van medesporters en het geven van feedback voor 
toekomstig leren.
 
Peer marking
Bij peer marking kennen sporters een kwantitatieve beoordeling toe aan de uitvoering van 
de sport. Dit is een eenvoudige vorm van beoordelen en en kan dus ook bij jonge of oudere 
kinderen die elkaar voor een eerste keer beoordelen, ingezet worden. Het kan gaan van het 
bijhouden van de score of tijd tot streepjes trekken per overtreding. Je kan starten met een 
beperkt aantal soorten overtredingen op een fiche te plaatsen en dit aantal na verloop van tijd 
te verhogen. Bijvoorbeeld ‘dubbel dribbel’ en ‘loopfout’ bij basketbal. Je kan hier ook werken 
met een duo van scheidsrechters. Zo kan de ene bijvoorbeeld de score en tijd bijhouden en 
de andere de geselecteerde spelregels controleren. Sporters krijgen hierdoor inzicht in wat het 
inhoudt om een spelverloop in het oog te houden en toe te zien op het correct naleven van 
regels. 

Peer feedback 
Bij peer feedback wordt naast een score ook een beschrijving of argumentatie gegeven, 
gekoppeld aan tips ter verbetering. Hier kan de focus gelegd worden op de juiste techniek of 
het gewenste gedrag op het veld. Een voorbeeld is om te laten uitleggen wat ‘dubbel dribbel’ 
inhoudt en hoe spelers dit kunnen voorkomen door rustiger en met meer focus te spelen.
Sporters kunnen op deze manier aanvoelen en inoefenen hoe het is om genomen beslissingen 
op een constructieve manier te communiceren naar anderen. 

Peer grading 
Peer grading gaat nog een stapje verder en betrekt sporters bij het bepalen van de 
beoordelingscriteria. Ze kiezen bijvoorbeeld op welke spelregels en gedragingen er extra gelet 
moet worden of op welke technische en tactische accenten in de oefening gefocust wordt. 
Het is bij peer grading belangrijk dat je de sporters verantwoordelijk maakt voor de 
eindbeoordeling. Dit verplicht hen om te leren omgaan met eventuele escalerende discussies 
of onenigheid over bepaalde beslissingen of met tegenstrijdige informatie van verschillende 
partijen. 
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Je kan een scheidsrechtersfiche gebruiken om de verschillende vormen van peer assessment 
te begeleiden. Een fiche maakt de scheidsrechterrol formeler en stimuleert sporters om hun 
officialrol serieus te nemen. Bij peer marking en peer feedback vul je als trainer op voorhand 
zelf de te controleren criteria in op de fiche. Bij peer grading vertrek je van een blanco fiche en 
betrek je de sporters op een actieve manier om de criteria op te stellen. 
 

FICHE SCHEIDSRECHTER

TIJD 2 x 5 min 

SCORE 
Scoren lay-up = 2 punten 

Scoren set shot = 1 punt

EXTRA ACCENTEN

- Geen contact! (zeer belangrijk)

- Geen tweede keer dribbelen nadat de eerste 

dribbel is beëindigd.
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INSPIRATIE UIT HET VELD
Funakoshi Karate zet respect voor de scheidsrechter voorop
Vechtsportclub Funakoshi Karate uit Tongerlo heeft enkele talentvolle kampers onder zijn 
leden. Die nemen regelmatig deel aan wedstrijden. Bij een recent gevecht is één van hen 
goed bezig, de wedstrijd gaat gelijk op en de scheidsrechter geeft gelijke scores. Tijdens de 
wedstrijd krijgt de karateka van Funakoshi een twijfelachtig punt tegen. Hij is het niet eens 
met de scheidsrechter. Door dit tegenpunt moeten de vechtsporters immers verlengingen 
vechten om de wedstrijd te beslissen. Hij spuugt zijn bitje uit naar de tegenstander en scheldt. 
De coach spreekt haar vechter toe en zet hem even op de stoel om hem wat af te zonderen 
en tot rust te laten komen. Ze geeft aan dat hij zich moet excuseren bij de tegenstander. Dit 
vertikt hij te doen. Daarop gooit de coach de handdoek waardoor zij de opgave van haar 
vechtsporter duidelijk maakt. Hij verliest de wedstrijd zonder de verlenging nog te hebben 
mogen doorvechten. Coach Tina heeft ervoor gekozen om respect voor de beslissingen 
van de scheidsrechter te laten voorgaan op winst van haar talentvolle clubgenoot. Daarmee 
handelt ze in overeenstemming met de filosofie van Funakoshi Karate Tongerlo die respect als 
basishouding hoog in het vaandel draagt.

Jeugdspelers worden bij de Port of Antwerp Giants ingeschakeld als jeugdscheidsrechters.
In basketbalvereniging Port of Antwerp Giants loopt in de jeugdwerking een initiatief dat 
jeugdspelers inschakelt als jeugdscheidsrechter. Aan de basis van deze werking liggen enerzijds 
de nood aan clubscheidsrechters die jeugdwedstrijden leiden, maar anderzijds ook de 
bezorgdheid om de relatie tussen spelers en wedstrijdleiding, de kennis van spelregels en de 
verruiming van de toekomstmogelijkheden van jonge spelers. Deze gekende sportclub is sterk 
op prestatie gericht, maar de toekomstmogelijkheden als topspeler zijn eerder beperkt. Een 
goede scheidsrechter daarentegen heeft ook mooie perspectieven. Kinderen krijgen vanaf 11 
jaar de kans om een vorming tot scheidsrechter te volgen. De eigen jeugdcoaches zijn daarbij 
betrokken en door hun nauwer contact met de spelers (velen van hen zijn ook ouder van 
één van de spelers) genieten ze een grotere geloofwaardigheid. Ze zijn bij de vormingsessies 
aanwezig, kaarten er bepaalde problemen aan, geven informatie over hoe ze willen dat er 
gefloten wordt en beoordelen tijdens de wedstrijden het sportieve aspect (o.a. houding, 
correctheid …) van de jeugdscheidsrechter. 
Deze aanpak is zowel positief voor de spelers als voor de coaches omdat ze een meer positieve 
houding aannemen tegenover de beslissingen van de scheidsrechters. Volgens de coördinator 
van dit initiatief worden spelers bovendien sociaal vaardiger ervaren binnen de club- en 
wedstrijdcontext. Zo gaan de jonge spelers vlotter met anderen om, staan ze steviger in hun 
schoenen, begrijpen ze beter de spelregels en zijn ze mondiger tegenover de eigen coaches 
omdat ze hebben geleerd om als scheidsrechter ook de coaches terecht te wijzen als dit nodig is.



MEER WETEN? 
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