
    

 

ESCALATIELADDER 
RICHTLIJN VOOR OMGAAN VOOR CLUB SCHEIDSRECHTERS EN VOOR 

TRAINERS/COACHES  BIJ DE ZINKWEGSE BOYS   

 

 

FASE 1: Kenbaar maken via website, borden gedragsregels op de accommodatie 

en sportlink. 

Op sportlink/site verwijzen naar reglement verwijzen en ‘de 11 gedragsregels van 

ZWB’ en ouder flyers. Bij jaarlijkse contributienota, verwijzing naar actuele regels.  

 

FASE 2: Afspraken vooraf met trainer/coach/aanvoerders/grensrechters  

Op een ontspannen manier tijdens ontvangst, warming-up, kaartcontrole, aftrap 

voor de wedstrijd enz.   

 

FASE 3: aanspreken op ongewenst gedrag tijdens de wedstrijd.  

Bij grensoverschrijding verwijzen naar gemaakte afspraken, 1 waarschuwing geven, 

daarna gepaste 1e sanctie, daarna 2e sanctie (zoz) volgens KNVB-spelregels. 

 

Bespreken met ouder(s) en speler. Benoem probleemgedrag, gewenste gedrag en 

eventuele vervolgstappen om de consequenties helder te houden.   

 

FASE 4: Je sanctioneert betreffende speler(s). Als die niet gewenst reageert 
bijvoorbeeld na geel of rood niet vertrekt, dan betrek je de aanvoerder(s). 
Volgende stap: betrek met de trainer/coaches voor opvolging van de sanctie.  

 

FASE 5: Tijdelijk of definitief staken en opvolging KNVB 

Als speler of trainer niet vertrekt na rood, heeft deze geen formele rol meer, is 

deze dan inmiddels in de rol van toeschouwer achter de omheining. Als deze 

doorgaat met ongewenst gedrag, dan de wedstrijd tijdelijk staken. Weer geen 

gewenst effect, volgende stap in afstemming met betreffende jeugdcoördinator, 

aanwezig bestuurslid of scheidsrechter-coach definitief staken. Stakingen altijd 

doorgeven aan de KNVB middels wedstrijdzaken app. Bij terugkerende escalatie 

met hetzelfde team of vereniging, verzoek doen aan de KNVB om volgende keer 

een waarnemer te sturen. 

 

 



    

 

 
  

Uitgangspunten bij (preventief) omgaan met weerstand 
• ZWB streeft een stimulerend en veilig sportklimaat na, in de meest brede zin. Wie dat verstoort in en rondom 

het veld dient te worden gecorrigeerd door scheidsrechter, trainers/teamleiders, bestuur en moreel gezien 
door eigen achterban en leden. Verenigen doe je met z’n allen! 

• ZWB heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Die zijn niet vrijblijvend. Zie ook het groene bord bij 
de ingang van de club of in de kantine.  

• Trainers/coaches van ZWB vertonen voorbeeldgedrag, zij hebben grote invloed op de wedstrijdsfeer. 
• Vooraf afspraken maken met trainers/aanvoerders/grensrechters (“geef ff aan je spelers door”): geen 

scheldwoorden, en samen er mooie en sportieve wedstrijd van maken.  
• Ernstige ziektewoorden worden niet getolereerd op ZWB. Ziektes toewensen aan de ander, dan direct rood. 

Wanneer het K-woord valt door een speler als uiting van frustratie of teleurstelling tegen zichzelf dan dient 
betreffende trainer van dat team deze speler direct te wisselen. 

• Om spelers te kunnen aanspreken, moet je altijd ook vooraf iets afspreken, waarnaar je kunt verwijzen. 
Afspraken vooraf maken is de 1e interventie: feedforward gaat vooraf aan feedback! 

• Dat kan volgens het principe van ‘autoritief begeleiden’ als scheidsrechter: je autoriteit laten gelden zonder in 
een machtstijl te communiceren op een gelijkwaardige manier. Hard op de inhoud, zacht voor de persoon. 
Voorbeelden: ‘Ik snap dat je geïrriteerd bent, maar dit is niet de juiste manier. Hier schieten we niks mee op”. 
“Uw gedrag helpt de wedstrijd niet. We kunnen nu niet te lang in discussie gaan. Ik wil dat u rustig bent! Straks 
kunnen we het erover hebben na de wedstrijd. Klaar!. Ik snap dat u boos bent en dat u iets anders heeft gezien 
dan ik. Ik kan alleen fluiten wat ik zie, niet wat ik niet zie. Ik wil dat dat we nu rustig doorvoetballen”. Niet 
autoritair, maar tactvol. Arbiters die duidelijkheid geven scheppen rust en ontzag. Niet optreden en 
onduidelijkheid zwakt je gezag af als scheidsrechter. Bedenk: 1 x waarschuwen en dan handelen met sancties 
anders ondermijn je je autoriteit. 

• Zodra er problemen voordoen, schaal je op met de richtlijnen van de escalatieladder. 
• Bij een opstootje: neem afstand als scheidsrechter of haal twee kemphanen meteen uit elkaar. Maak 

dempende gebaren met je handen.  
• Evalueer bij weerstand met de jeugdcoördinator of bij diens afwezigheid een aanwezig bestuurslid. 
• Zodra er vuurwerk op ons complex wordt afgestoken, legt de scheidsrechter de wedstrijd stil totdat de 

identificatiegegevens van de veroorzakers genoteerd zijn. Zo kan vervolgschade via aangifte verhaald worden 
bij de daders van het strafbare feit. 

• Op het terrein van ZWB geldt net als alle andere sportcomplexen in NL een algeheel vuurwerkverbod. Onder 
vuurwerk valt alles wat maar enigszins met vuurwerk te maken heeft zoals knalvuurwerk, siervuurwerk, 
fakkels, rookpotten, enz… Sfeeracties waar deze zaken voor gebruikt worden mogen dus niet. Realiseer je dat 
je met de zogenaamde (sfeer) acties de vereniging (ernstig) kan benadelen. Bovendien hebben we ook 
rekening te houden met omwonenden en de veiligheid van al onze bezoekers 
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