
 

 
 

Checklist CS+  
 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 

   A. Is ruim op tijd aanwezig 
     -  Scheidsrechter is minimaal 20 minuten voor aanvang aanwezig 

C.    B. Maakt afspraken met collega  

 - Scheidsrechters stemmen vooraf met elkaar af hoe het veld  

 verdeeld wordt, en hoe ze omgaan met bijzondere situaties of 

 overtredingen 

-    C. Zorgt voor eigen uitrusting  

 -  Scheidsrechter zorgt voor eigen fluitattributen 

  (fluitje, kaarten, pen, papier, stopwatch) 

 -  Scheidsrechter heeft afwijkende kleur shirt aan  

   D. Controleert uitrusting spelers  
 -  Scheidsrechter controleert tenue spelers  

  (incl. scheenbeschermers) en keeper (kleur shirt) 

 -  Scheidsrechter controleert doelen en hoekvlaggen 

 

2. Toepassen van de spelregels 

   A. Voert toss uit  

   B. Past spelregels toe 

 -  Scheidsrechter fluit volgens spelreglement en briefing 

 -  Scheidsrechter fluit neutraal en objectief 
 -  Scheidsrechter onderscheidt opzet van onkunde 

   C. Noteert scores en kaarten 

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 

A. Kiest juiste positionering 

 - Scheidsrechter laat de aanval op zich afkomen 

 -  Scheidsrechter staat bij een situatie in de cirkel nabij het doel 

 -  Scheidsrechter beweegt volgens de traditionele looplijn 

 (‘hockeystick-loop’) 

 -  Scheidsrechter komt mee op ter ondersteuning van zijn collega 
    B. Houdt controle over de wedstrijd 

 -  Scheidsrechter grijpt op het juiste moment in 

 -  Scheidsrechter bestraft overtredingen adequaat 

 -  Scheidsrechter maakt (waar het kan) gebruik van voordeel 

    

 

 

 

 

 
 

  

 

    C. Grijpt bij bijzondere omstandigheden in  

-  Scheidsrechter grijpt bij onvoorziene omstandigheden in 

 (blessure, onweer, hond op veld) 
 

4. Omgaan met spelers 

A. Communiceert op passende wijze 

- Scheidsrechter zorgt dat in al zijn handelen is 

sportiviteit en respect leidend is 

- Scheidsrechter bejegent spelers en coaches correct 

B. Gebruikt correcte signalen  

- Scheidsrechter fluit duidelijk hoorbaar 

- Scheidrechter gebruikt voorgeschreven signalen 

- Scheidsrechter gebruikt gestrekte armen 
 

 

5. Samenwerken met collega 

A. Houdt zich aan afspraken  

B. Ondersteunt collega  

- Scheidsrechter ondersteunt collega waar en indien nodig 

- Scheidsrechter wijst niet mee met collega  

- Scheidsrechter geeft geen ongevraagd advies 

Scheidsrechter fluit niet in de andere cirkel 
 

6. Afhandelen van formaliteiten 

A. Controleert wedstrijdformulier 

B. Vult wedstrijdformulier correct in 

- Scheidsrechter vult uitslag en eventuele kaarten of 

andere opmerkingen in 

Scheidsrechter tekent het formulier 

Handelt wangedrag juist af 

- Scheidsrechter levert indien nodig een aanvullende 

verklaring in 

- Scheidsrechter rapporteert wangedrag na afloop van de 

wedstrijd 

 

 
 

 
 

 
 

Checklist CS+  
 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 

   A. Is ruim op tijd aanwezig 

     -  Scheidsrechter is minimaal 20 minuten voor aanvang aanwezig 

A.    B. Maakt afspraken met collega  

 - Scheidsrechters stemmen vooraf met elkaar af hoe het veld  

 verdeeld wordt, en hoe ze omgaan met bijzondere situaties of 

 overtredingen 
-    C. Zorgt voor eigen uitrusting  

 -  Scheidsrechter zorgt voor eigen fluitattributen 

  (fluitje, kaarten, pen, papier, stopwatch) 

 -  Scheidsrechter heeft afwijkende kleur shirt aan  

   D. Controleert uitrusting spelers  

 -  Scheidsrechter controleert tenue spelers  

  (incl. scheenbeschermers) en keeper (kleur shirt) 

 -  Scheidsrechter controleert doelen en hoekvlaggen 

 
2. Toepassen van de spelregels 

   A. Voert toss uit  

   B. Past spelregels toe 

 -  Scheidsrechter fluit volgens spelreglement en briefing 

 -  Scheidsrechter fluit neutraal en objectief 

 -  Scheidsrechter onderscheidt opzet van onkunde 

   C. Noteert scores en kaarten 

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 

A. Kiest juiste positionering 
 - Scheidsrechter laat de aanval op zich afkomen 

 -  Scheidsrechter staat bij een situatie in de cirkel nabij het doel 

 -  Scheidsrechter beweegt volgens de traditionele looplijn 

 (‘hockeystick-loop’) 

 -  Scheidsrechter komt mee op ter ondersteuning van zijn collega 

    B. Houdt controle over de wedstrijd 

 -  Scheidsrechter grijpt op het juiste moment in 

 -  Scheidsrechter bestraft overtredingen adequaat 

 -  Scheidsrechter maakt (waar het kan) gebruik van voordeel 

 

 

    

 

 

 

 

 

 C. Grijpt bij bijzondere omstandigheden in  
-  Scheidsrechter grijpt bij onvoorziene omstandigheden in 

 (blessure, onweer, hond op veld) 

 

4. Omgaan met spelers 

   A. Communiceert op passende wijze 

 -  Scheidsrechter zorgt dat in al zijn handelen sportiviteit en 

 respect leidend is 

 -  Scheidsrechter bejegent spelers en coaches correct 

   B. Gebruikt correcte signalen  
 - Scheidsrechter fluit duidelijk hoorbaar 

 -  Scheidrechter gebruikt voorgeschreven signalen 

 - Scheidsrechter gebruikt gestrekte armen 

 

5. Samenwerken met collega 

 A. Houdt zich aan afspraken  

 B. Ondersteunt collega  

 - Scheidsrechter ondersteunt collega waar en indien nodig 

  -  Scheidsrechter wijst niet mee met collega  

  - Scheidsrechter geeft geen ongevraagd advies 
 - Scheidsrechter fluit niet in de andere cirkel 

 

6. Afhandelen van formaliteiten 

 A. Controleert wedstrijdformulier (DWF) 

 B. Vult DWF correct in 

 - Scheidsrechter vult uitslag in, registreert eventuele kaarten  

of andere opmerkingen en rondt het DWF af. 

 C. Handelt wangedrag juist af 

 - Scheidsrechter levert indien nodig een aanvullende verklaring in 
 - Scheidsrechter rapporteert wangedrag na afloop van de 

 wedstrijd 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

    C. Grijpt bij bijzondere omstandigheden in  

-  Scheidsrechter grijpt bij onvoorziene omstandigheden in 

 (blessure, onweer, hond op veld) 
 

4. Omgaan met spelers 

   A. Communiceert op passende wijze 

 -  Scheidsrechter zorgt dat in al zijn handelen sportiviteit en 

 respect leidend is 

 -  Scheidsrechter bejegent spelers en coaches correct 

   B. Gebruikt correcte signalen  

 - Scheidsrechter fluit duidelijk hoorbaar 

 -  Scheidrechter gebruikt voorgeschreven signalen 

 - Scheidsrechter gebruikt gestrekte armen 
 

5. Samenwerken met collega 

 A. Houdt zich aan afspraken  

 B. Ondersteunt collega  

 - Scheidsrechter ondersteunt collega waar en indien nodig 

  -  Scheidsrechter wijst niet mee met collega  

  - Scheidsrechter geeft geen ongevraagd advies 

 - Scheidsrechter fluit niet in de andere cirkel 

 
6. Afhandelen van formaliteiten 

 A. Controleert wedstrijdformulier (DWF) 

 B. Vult het DWF correct in 

 - Scheidsrechter vult uitslag in, registreert eventuele kaarten  

of andere opmerkingen en rondt het DWF af. 

 C. Handelt wangedrag juist af 

 - Scheidsrechter levert indien nodig een aanvullende verklaring in 

 - Scheidsrechter rapporteert wangedrag na afloop van de 

 wedstrijd 

 

 
 

 

 

 
 

Checklist CS+  
 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 

   A. Is ruim op tijd aanwezig 

     -  Scheidsrechter is minimaal 20 minuten voor aanvang aanwezig 

B.    B. Maakt afspraken met collega  

 - Scheidsrechters stemmen vooraf met elkaar af hoe het veld  

 verdeeld wordt, en hoe ze omgaan met bijzondere situaties of 
 overtredingen 

-    C. Zorgt voor eigen uitrusting  

 -  Scheidsrechter zorgt voor eigen fluitattributen 

  (fluitje, kaarten, pen, papier, stopwatch) 

 -  Scheidsrechter heeft afwijkende kleur shirt aan  

   D. Controleert uitrusting spelers  

 -  Scheidsrechter controleert tenue spelers  

  (incl. scheenbeschermers) en keeper (kleur shirt) 

 -  Scheidsrechter controleert doelen en hoekvlaggen 
 

2. Toepassen van de spelregels 

   A. Voert toss uit  

   B. Past spelregels toe 

 -  Scheidsrechter fluit volgens spelreglement en briefing 

 -  Scheidsrechter fluit neutraal en objectief 

 -  Scheidsrechter onderscheidt opzet van onkunde 

   C. Noteert scores en kaarten 

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positionering 

 - Scheidsrechter laat de aanval op zich afkomen 

 -  Scheidsrechter staat bij een situatie in de cirkel nabij het doel 

 -  Scheidsrechter beweegt volgens de traditionele looplijn 

 (‘hockeystick-loop’) 

 -  Scheidsrechter komt mee op ter ondersteuning van zijn collega 

    B. Houdt controle over de wedstrijd 

 -  Scheidsrechter grijpt op het juiste moment in 

 -  Scheidsrechter bestraft overtredingen adequaat 
 -  Scheidsrechter maakt (waar het kan) gebruik van voordeel 

    

 



 

 
 

Checklist CS+  
 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 

   A. Is ruim op tijd aanwezig 

     -  Scheidsrechter is minimaal 20 minuten voor aanvang aanwezig 

D.    B. Maakt afspraken met collega  

 - Scheidsrechters stemmen vooraf met elkaar af hoe het veld  

 verdeeld wordt, en hoe ze omgaan met bijzondere situaties of 

 overtredingen 
-    C. Zorgt voor eigen uitrusting  

 -  Scheidsrechter zorgt voor eigen fluitattributen 

  (fluitje, kaarten, pen, papier, stopwatch) 

 -  Scheidsrechter heeft afwijkende kleur shirt aan  

   D. Controleert uitrusting spelers  

 -  Scheidsrechter controleert tenue spelers  

  (incl. scheenbeschermers) en keeper (kleur shirt) 

 -  Scheidsrechter controleert doelen en hoekvlaggen 

 
2. Toepassen van de spelregels 

   A. Voert toss uit  

   B. Past spelregels toe 

 -  Scheidsrechter fluit volgens spelreglement en briefing 

 -  Scheidsrechter fluit neutraal en objectief 

 -  Scheidsrechter onderscheidt opzet van onkunde 

   C. Noteert scores en kaarten 

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 

A. Kiest juiste positionering 
 - Scheidsrechter laat de aanval op zich afkomen 

 -  Scheidsrechter staat bij een situatie in de cirkel nabij het doel 

 -  Scheidsrechter beweegt volgens de traditionele looplijn 

 (‘hockeystick-loop’) 

 -  Scheidsrechter komt mee op ter ondersteuning van zijn collega 

    B. Houdt controle over de wedstrijd 

 -  Scheidsrechter grijpt op het juiste moment in 

 -  Scheidsrechter bestraft overtredingen adequaat 

 -  Scheidsrechter maakt (waar het kan) gebruik van voordeel 

 

 

    

 

 

 

 

 

 C. Grijpt bij bijzondere omstandigheden in  
-  Scheidsrechter grijpt bij onvoorziene omstandigheden in 

 (blessure, onweer, hond op veld) 

 

4. Omgaan met spelers 

   A. Communiceert op passende wijze 

 -  Scheidsrechter zorgt dat in al zijn handelen sportiviteit en 

 respect leidend is 

 -  Scheidsrechter bejegent spelers en coaches correct 

   B. Gebruikt correcte signalen  
 - Scheidsrechter fluit duidelijk hoorbaar 

 -  Scheidrechter gebruikt voorgeschreven signalen 

 - Scheidsrechter gebruikt gestrekte armen 

 

5. Samenwerken met collega 

 A. Houdt zich aan afspraken  

 B. Ondersteunt collega  

 - Scheidsrechter ondersteunt collega waar en indien nodig 

  -  Scheidsrechter wijst niet mee met collega  

  - Scheidsrechter geeft geen ongevraagd advies 
 - Scheidsrechter fluit niet in de andere cirkel 

 
6. Afhandelen van formaliteiten 

 A. Controleert wedstrijdformulier (DWF) 

 B. Vult DWF correct in 

 - Scheidsrechter vult uitslag in, registreert eventuele kaarten  

of andere opmerkingen en rondt het DWF af. 
 C. Handelt wangedrag juist af 

 - Scheidsrechter levert indien nodig een aanvullende verklaring in 

 - Scheidsrechter rapporteert wangedrag na afloop van de 

 wedstrijd 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

    C. Grijpt bij bijzondere omstandigheden in  

-  Scheidsrechter grijpt bij onvoorziene omstandigheden in 

 (blessure, onweer, hond op veld) 
 

4. Omgaan met spelers 

   A. Communiceert op passende wijze 

 -  Scheidsrechter zorgt dat in al zijn handelen sportiviteit en 

 respect leidend is 

 -  Scheidsrechter bejegent spelers en coaches correct 

   B. Gebruikt correcte signalen  

 - Scheidsrechter fluit duidelijk hoorbaar 

 -  Scheidrechter gebruikt voorgeschreven signalen 

 - Scheidsrechter gebruikt gestrekte armen 
 

5. Samenwerken met collega 

 A. Houdt zich aan afspraken  

 B. Ondersteunt collega  

 - Scheidsrechter ondersteunt collega waar en indien nodig 

  -  Scheidsrechter wijst niet mee met collega  

  - Scheidsrechter geeft geen ongevraagd advies 

 - Scheidsrechter fluit niet in de andere cirkel 

 
6. Afhandelen van formaliteiten 

 A. Controleert wedstrijdformulier (DWF) 

 B. Vult DWF correct in 

 - Scheidsrechter vult uitslag in, registreert eventuele kaarten  

of andere opmerkingen en rondt het DWF af. 

 C. Handelt wangedrag juist af 

 - Scheidsrechter levert indien nodig een aanvullende verklaring in 

 - Scheidsrechter rapporteert wangedrag na afloop van de 

 wedstrijd 

 

 
 

 

 

 
 

Checklist CS+  
 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 

   A. Is ruim op tijd aanwezig 

     -  Scheidsrechter is minimaal 20 minuten voor aanvang aanwezig 

E.    B. Maakt afspraken met collega  

 - Scheidsrechters stemmen vooraf met elkaar af hoe het veld  

 verdeeld wordt, en hoe ze omgaan met bijzondere situaties of 
 overtredingen 

-    C. Zorgt voor eigen uitrusting  

 -  Scheidsrechter zorgt voor eigen fluitattributen 

  (fluitje, kaarten, pen, papier, stopwatch) 

 -  Scheidsrechter heeft afwijkende kleur shirt aan  

   D. Controleert uitrusting spelers  

 -  Scheidsrechter controleert tenue spelers  

  (incl. scheenbeschermers) en keeper (kleur shirt) 

 -  Scheidsrechter controleert doelen en hoekvlaggen 
 

2. Toepassen van de spelregels 

   A. Voert toss uit  

   B. Past spelregels toe 

 -  Scheidsrechter fluit volgens spelreglement en briefing 

 -  Scheidsrechter fluit neutraal en objectief 

 -  Scheidsrechter onderscheidt opzet van onkunde 

   C. Noteert scores en kaarten 

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positionering 

 - Scheidsrechter laat de aanval op zich afkomen 

 -  Scheidsrechter staat bij een situatie in de cirkel nabij het doel 

 -  Scheidsrechter beweegt volgens de traditionele looplijn 

 (‘hockeystick-loop’) 

 -  Scheidsrechter komt mee op ter ondersteuning van zijn collega 

    B. Houdt controle over de wedstrijd 

 -  Scheidsrechter grijpt op het juiste moment in 

 -  Scheidsrechter bestraft overtredingen adequaat 
 -  Scheidsrechter maakt (waar het kan) gebruik van voordeel 

    

 

 


