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Nederlands Handbal Verbond
Startbijeenkomst A, B,C en P groep

scheidsrechters 2004

ONZE HANDBALVISIE VERSUS 
SCHEIDSRECHTEREN?

INFO PRESENTATOR:

Sjors Röttger
Uitvoerder project:

Promotie en implementatie
Nederlandse
Handbalvisie.

1. Interpretatie Handbalkennis 
versus Handbalvisie

2. Interpretatie Handbalspelregels 
versus Handbalvisie

• Informatie Arbitrageplan
• Relatie met Arbitrageplan 2004

ONDERWERPEN:
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DOEL VAN DIT ONDERWERP:
Met elkaar:

Delen van het Arbitrageplan bekijken.
De genoemde onderwerpen bespreken.
Wat is, vanuit genoemde onderwerpen, 
nodig om een competent scheidsrechter te 
zijn.
Dus jullie kennis en ervaring aan mij 
meegeven.
Een visie moet steeds weer de basis zijn.

WELKE PARTIJEN VAN BELANG:

Centraal staat de trias (uit Arbitrageplan):

Speler

Scheidsrechter                Trainer/c

WELKE PARTIJEN VAN BELANG:

1. Spelers - toekomst-speler.
2. Trainers - opleider.
3. Coach - begeleider.
4. Scheidsrechter - begeleider en

bewaker.
5. Waarnemer/beg. - begeleider.
6. Anderen: Fysio / arts / manager / publiek
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MIDDELEN DIE WIJ/IK GEBRUIK(EN)
OM TE (TRACHTEN) U TE OVERTUIGEN:

GEEN!!!
Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het 
uitstippelen van je (jullie) weg naar je (jullie) 
gezamenlijke doel!

Wij willen jullie stimuleren tot …...
En van jullie leren, jullie K/V/A/PE gebruiken 
voor de toekomst.

Leeractiviteiten zijn dus:
∗ Luisteren;
∗ Lezen;
∗ Kijken, zien;
∗ Individueel denken;
∗ Praten, dialoog aangaan met anderen.

LEERUITGANGSPUNTEN:

Met elkaar, van elkaar LEREN.

LATEN WE MAAR GAUW 
BEGINNEN.
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Visie staat volgens ‘de dikke Van Dale’ voor:
Wijze van zien of waarnemen;
Brede blik;
Veel omvattend of bijzonder inzicht;
Geachte beeld voorstelling;
Kijk, opvatting, een mening.

VORIG JAAR: EEN VISIE IS:

Dus wanneer we dit op sport projecteren dan
kom ik tot een volgende omschrijving:

Een goed doordachte voorstelling van
het spelen van ons handbalspel.

SPELVISIE:

Waarom was dit ook al weer belangrijk?

Ligt als een handdoek over de manier 
van spelen.
Is een uitgangspunt om het spel te 
spelen, TE (BEGE)LEIDEN?
Kun je met anderen delen, je zou 
gezamenlijk kunnen besluiten om...
Vanuit een spelvisie kun je het 
spelconcept bepalen?

EEN SPELVISIE:
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WAAROM EEN SPELVISIE?

Omdat het ‘waarom’ dan altijd helder is.
Je kunt altijd verklaren waarom je voor een 
bepaalde handbalrichting kiest.
Het helpt om midden- en lange 
termijndoelen te kunnen onderbouwen.
Je bent iemand met een visie.

HOE KOM JE AAN EEN VISIE?

Door goed om je heen te kijken!
Door verder dan je sport te kijken!
Door erover te brainstormen!
Door een mening te hebben!
Door daarvoor te gaan!
Door te blijven denken en ontwikkelen.

OPVATTINGEN:

• Een visie is noodzakelijk om een competent 
scheidsrechter te zijn.

• Een visie moet de basis zijn.
• Vanuit een visie kun je vanuit doordachte 

uitgangspunten het spel benaderen en 
(bege)leiden.

• Een handbalvisie geeft ondersteuning bij 
het (bege)leiden van wedstrijden.
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ARBITRAGEPLAN INFORMATIE.

• Binnen de handbalsport neemt de 
scheidsrechter een belangrijke plaats in 
bij het handhaven van de spelregels en 
het in goede banen leiden van 
wedstrijden.

• Het NHV mag haar ogen dan ook niet 
sluiten voor de huidige spanningsvelden 
en problemen rondom arbitrage.

• Tenslotte is een goede sfeer tijdens 
wedstrijden bepalend voor het imago van 
handbal en dat van de 
handbalscheidsrechter in het bijzonder.

ARBITRAGEPLAN.
• Zij dienen net als spelers en trainers zo goed 

mogelijk in staat te worden gesteld om hun 
(soms lastige) taak uit te voeren, op alle niveau’s.

• Laatstgenoemden dienen een onderdeel van de 
wedstrijd te zijn, maar niet het hoofdonderdeel.

• Van handbalscheidsrechters wordt echter veel 
verwacht; goede spelregelkennis, juiste 
interpretatie en toepassing van spelregels, goed 
omgaan met emoties en wedstrijdspanning, et 
cetera.

• Om deze lastige situatie binnen de handbalsport 
te kunnen beïnvloeden zijn veranderingen nodig, 
binnen het scheidsrechterskorps zelf maar ook  
de factoren er omheen, zoals spelers, trainers, 
publiek en media. 

DOELEN ARBITRAGEPLAN:

• biedt het NHV optimale ondersteuning aan 
de scheidsrechters; opleiden, faciliteren, 
adviseren en uitvoeren van het beleid.

• kunnen talentvolle scheidsrechterskoppels 
zich, door een samenhangend systeem van 
opleiden, beoordelen en begeleiden, 
(inter)nationaal door goede kwaliteit 
onderscheiden.

• is er sprake van een optimale organisatie en 
communicatie rondom handbalarbitrage.
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TOEKOMST OPLEIDEN:

• In een competentieprofiel wordt 
beschreven over welke kwaliteiten een 
scheidsrechter moet beschikken om een 
handbalwedstrijd op een bepaald niveau te 
kunnen leiden.

• Hiermee sluit het NHV bovendien aan bij 
algemeen geldende inzichten binnen 
NOC*NSF, waarmee kan worden gekomen 
tot een vergelijk binnen de verschillende 
sportbonden. .

COMPETENT:

• Kennis: door inzicht, methodiek, 
didactiek.

• Vaardigheden: door het opdoen van 
concrete ervaringen, didactische praktijk.

• Attitude: door begeleiding, ervaringen in 
de praktijk, werkplekleren, 
“identiteitsvorming”.

• Persoonlijke eigenschappen: door 
reflectie, coaching, super- en intervisie.

UITGANGSPUNTEN:

Een aantal beleidsstukken beschrijft de 
basis voor de NHV-opleidingen, zoals:

• De NHV Opleidingsvisie
• De NHV Handbalvisie
• De Kwalificatiestructuur Sport (KSS)


