Beste toeschouwer,
Wat fijn dat u onze scheidsrechter(s) wilt begeleiden! Op deze manier willen we hen beschermen
tegen gedrag van coaches en publiek. Bovendien faciliteren we hiermee concrete leermomenten
waardoor de scheidsrechters beter zullen fluiten.
Na het invullen van dit formulier kunt u de scheidsrechter(s) mondeling voorzien van tips en tops. Let
op, dit is geen beoordeling, maar begeleiding! Na de bespreking wordt het formulier door jullie beide
ondertekend en door de ODIS-coach samen met het wedstrijdformulier.
Naast dit alles verwachten we dat u de scheidsrechter(s) probeert te behoeden voor commentaar
van coaches en het publiek.
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Scheidsrechterscommissie van ODIS
Scheidsrechter (SR) 1:

Datum:

Scheidsrechter (SR) 2:
Begeleiding door:
Ruststand

Eindstand

Thuisspelend team (+ niveau):
Uitspelend team (+ niveau):
Kruis hieronder aan of de scheidsrechter dit onderdeel nog niet helemaal onder de knie heeft (-), gemiddeld beheerst (-/+),
goed toepast (+), of dat dit onderdeel in deze wedstrijd niet van toepassing is (n.v.t). Eventuele opmerkingen kunnen erachter
vermeld worden. Indien er twee scheidsrechters zijn, zet u een 1 of een 2 in het vakje, corresponderend met hier boven
ingevulde namen. De achterkant van het formulier kunt u gebruiken om overige opmerkingen te noteren.
Onderdelen:
-/+
+
n.v.t.
Opmerkingen
Tijdig aanwezig (>15 min)
Duidelijk fluitsignaal
Gebruik van gebaren
Houding van de SR in het veld
Lopen
Voetbal
Twee keer stuiteren
Cirkel
Indringen
Straffen*
Sfeer tussen spelers onderling
Sfeer tussen SR en coach/publiek
Sfeer/gedrag publiek
Positie SR in het veld
Verzorgdheid (kleding) SR
Invullen wedstrijdformulier
Dit niveau is voor de SR(s):
Het type wedstrijd was:
De SR(s) maakte de wedstrijd:

Te hoog

□

Goed

□

Te laag

Makkelijk

□

Normaal

□

Moeilijk

Makkelijker

□

Geen invloed

□

Moeilijker

□
□
□

*Geeft de scheidsrechter vrije ballen, 7-meterworpen, gele en rode kaarten, of 2-minutenstraffen?
Handtekening scheidsrechter 1:

Handtekening scheidsrechter 2:

Handtekening toeschouwer:

