
1. Haw fertrouwen yn dysels 

Bist slagge foar de skiedsrjochterstest en dêrmei sjocht de IQA dy as kwalifisearre om as 

skiedsrjochter te fungearjen. Haw dêrom fertrouwen yn dysels by dyn wurk (ast gjin fertrouwen hast, 

doch dan foaral, as hast it al). Ast gesach sjen litst, sille de spilers gauwer harkje en is it hiele spul 

freedsumer. 

2. Unthâld WATST seachst 

Ast in straf útdielst, wês der dan wis fan watst sjoen hast. Ast net de haadskieds bist, moatst de 

haadskieds eksakt fertelle kinne wat der bard is, dat hjy (*) de júste straf jaan kin. Ast de haadskieds 

bist, moatst it de spiler fertelle, sadat hjy it net wer docht. 

3. Unthâld WA’TST seachst 

‘De reade jager skopte de smjunt’ is net behelpsum mei’t der 3 fan binne (en miskien hawwe se 

wiksele). Dus yn it bêste gefal ûnthâldst it nûmer of teminsten it gesicht. 

4. Beweech dysels 

Moatst ALTYD in goed sicht hawwe op it spul. Dus stean net altyd op ’e midfjildline. Ast oan ’e oare 

kant fan it fjild bist, kinst net sjen wat der bart. Yn it bêste gefal foar assistint-skieds past dyn posysje 

net allinnich oan op it spul mar ek op de posysjes fan ’e oare assistint-skiedsen. 

5. Kom tichtby 

Sjoch, dit punt is belangryk. Benammen as spilers op ’e grûn binne. As se witte datst tichtby bist, sille 

se minder gau spulregels oertrede en as se dat wol dogge, silst it earder sjen. Dêrneist kinst minsken 

oanreitsje wylst seist dat se dreaun binne, sadat se dy gauwer werkenne. 

6. Wês lûd 

Wês lûd. Spilers moatte dy hearre. Besykje lûd genôch te wêzen, dat alle oare skiedsrjochters dy 

hearre. Ast seist dat in spiler dyn skiedsrop negearre hat, is der gjin bettere stipe as in oare skieds 

dy’t dyn rop heard hat (ûnthâld lykwols punt 1 ast fynst datst lûd genôch wiest en de spiler sil in kaart 

krije, oft in oare skieds dy no heard hat of net). 

7. Fokusje dy op dyn taak 

Haadskieds, fokusje dy op it swolkspul, assistint-skieds op it smjuntspul en snaaiskieds op it 

snaaispul. Doch dat! Fansels is 2 minsken earne nei sjen better as ien mar net te’n koste fan it net 

omfette litten fan in diel fan it spul! Dus fokusje dy op dyn taak! Soms giet dyn fokus fuort, dat is 

gewoan. Besykje te beseffen wannear’tst fokus ferliest, en ast dat dochst, fokusje dy sa gau moochlik 

wer. Besykje ek sa min moochlik fokus te ferliezen. 

8. Harkje nei dyn oare skiedsrjochters 

De haadskieds hat it folsleine gesach op it fjild. Harkje nei hjer. As hjy dy opdraacht om dy op 

spesifike dingen te fokusjen, doch dat! Mar dit is in twabaansdyk. Ast haadskieds bist, moatst ek 



harkje. As in assistint-skieds dy wat oer in oertreding seit, moatst it op deselde manier behannelje ast 

dwaan soest ast it sels sjoen hiest. 

As twa skiedsen in spuloertreding sjoen hawwe en se hawwe ferskillend dingen sjoen, moatst altyd 

de skieds fertrouwe dy’t tichterby wie (sjoch ek nû. 6)! Sels al hat de skieds tichterby minder 

ûnderfining - fertrou hjer op wat hjy sjoen hat. Hoe dan ek ast in oertreding sjoen hast en in skieds 

tichtby jout der net ien oan, gean der dan net fanút dat der neat wie. Doch dyn earm omheech. 

Miskien hat hjy it wol sjoen en seach hjy wêrom’t it gjin oertreding is. It duorret mar in lyts skoftsje 

om dat op te lossen. Mar nei alle gedachten hat hjy hjer net op dat diel konsintrearre op dat momint! 

9. Haw respekt foar elk 

Haw respekt foar de spilers. Ast respekt foar har hast, hawwe sy respekt foar dy. Wês net bang foar 

har, behannelje har net as rotsoai en dan sil it spul freedsum wêze. 

10. Meitsje dy gjin soargen 

Elkenien makket flaters. Do dan ek. Miskien wurde minsken der fertrietich fan. It belangrykste is om 

ferbettering te sjen yn dyn skiedsrjochterskip. Sei ien dat dyn rop ferkeard wie? No, pak it regelboek 

derby en sykje it op nei de wedstriid. Hast it goed? Perfekt! (Lit it dyn fertrouwen yn dysels fersterkje 

(nû. 1)) Hast it ferkeard? Geweldich! Hast in nije regel leard en kinst it de oare kear brûke! (Kinst 

mear fertrouwen yn dysels hawwe de oare wedstriid, witst mear as de lêste kear!) 

 

(*) Hjy/hjer/hjyn is hjir in alternatyf foar in algemien hy/him/syn. 


