




Elke vorm van reactie tegen (de beslissing van) de scheidsrechter
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W A T  I S  W E E R S T A N D ?

W A T  I S  M E N T A L E  W E E R B A A R H E I D ?

In het contact met andere mensen en in moeilijke situaties overeind blijven 

op een wijze die dicht bij jezelf ligt
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KRACHTENVELD 

BEÏNVLOEDINGSFACTOREN: 

Vanuit de wedstrijd:

Spelers

Spelregels

Sfeer van de wedstrijd

Veld

Weer

Tijdstip in de wedstrijd

Wedstrijdronde

Wedstrijdtype

Wedstrijdverloop

Stand op de ranglijst

Op ‘scherp’ staande spelers

Banken

Assistenten en 4e official

Publiek

Media-aandacht

Derby, regionale belangen

Vanuit mezelf:

Spelregelkennis

Conditie, volgen en positie kiezen

Tactische kennis van het spelletje

Vermoeidheid

Gemoedsgesteldheid

Persoonlijkheid

Stressbestendigheid

Zelfvertrouwen

Communicatie

Voorbereiding op de wedstrijd

Voeding

Fitheid

Overig:

Eerdere wedstrijden

Media-aandacht

Thuissituatie

Werksituatie

Files en andere onvoorziene

omstandigheden

KNVB: afspraken

Coach

Waarnemers

Persoonlijke omgeving

Perspectief

Het krachtenveld is dus nooit hetzelfde
Daarin ligt de uitdaging
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LICHAAMSTAAL 

Percentages van de boodschap

• 7% woorden
• 35% intonatie
• 58% gebaren, mimiek, houding
• Op een veld voor mensen op afstand zelfs 100% lichaamstaal

Dus: belangrijkste methode van communicatie voor een scheidsrechter!
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• Gebruik rustige, krachtige gebaren

• Maak grote gebaren

• Voorkom overbodige gebaren en herhaling van gebaren

• Pas je reactie aan op wat gebeurt: rustig als het kan, stevig als het moet

• Houding rechtop

• Kijk vooruit
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LICHAAMSTAAL
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• Blijf stevig stilstaan, hooguit één stap naar achteren

• Gebruik armen om ruimte te creëren voor jezelf

• Gebruik armen als stopgebaar richting spelers

• Spelers (blijven) negeren is niet de oplossing

• Met een fluit in je mond kun je minder goed communiceren
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LICHAAMSTAAL BIJ BESLISMOMENT
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Actie = reactie

Blijf uit je eigen emotie, koop tijd

Geef het goede voorbeeld

Schat de emotie van de speler in
• Inhoudelijk? Dan inhoudelijke reactie, moet je wel gelijk hebben
• Relationeel? Blijf weg van de inhoud, toon empathie, maar geef ook aan hoe het nu verder gaat

Geef soms een (vermeende) fout toe om begrip te kweken

Doseer oogcontact, vermijd het niet
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COMMUNICATIE MET SPELERS
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“Ik ben de 
scheidsrechter 

DUS…
ik heb niet altijd gelijk”

COMMUNICATIE MET SPELERS




