
Technische Commissie 

TC Plan van Aanpak “

Activiteiten in je rol als grensrechter (= assistent

1. In samenspraak met de trainer/coach of de teamleider kunnen de teamactiviteiten verdeeld 
worden onderling. Bij deze een idee erv

2. Als er 3 grensrechters vanuit de ouders worden gekozen / gevraagd, kunnen deze per tourbeurt 
gaan vlaggen, maar bijvoorbeeld ook

3. Met ingang van seizoen 2017
gebruik gaan nemen. Alle informatie alh
KNVB Amateurzaken). Zie 
knvb-wedstrijdzaken-app-

4. team aanwezig melden in de 
bijzonderheden gaan horen.
aan hem/haar. 

5. Minimaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op het veld.
6. Controle wedstrijdbal op spanning en gewicht (
7. Vlaggen de eerste helft 
8. In de rust je belangrijkste 2 punten uit 
9. Vlaggen de tweede helft 
10. Tijdens de wedstrijd mag je 

onze coach. Sommige scheidsrechters laten het niet toe. Een coachaanwijzing is 
ACHTERHOEDE” bij de omschakeling naar de aanval, als wij in balbezit komen.

11. Na de wedstrijd: controle van de ingevulde uitslag 
12. Al dan niet ondertekenen 
13. Eventueel een leuk wedstrijdverslagje 

in je rol als grensrechter

De onderstaande nummers kun je 
van DOSC is ???????

rug-nrs 
KNVB-spelers 

nummer

1 GJN7M

2 GKHZ9M

3 GLNF09R

4 GHWD5L

5 GMBY1N

6 MHZ55W

7 GLF63D

8 LWC87B

9 GLY929

10 PKMX99

11 MJW805

12 LXL068

13 MF46W

14 GMR5T

15 LXL35 

Praktijkbegeleiding D.O.S.C. Jeugdvoetbaltrainers = onderdeel  DOSC
contact BMoVOETBAL@kpnmail.nl en 

uitgifte  maandag 21 augustus 2017

TC Plan van Aanpak “Lerend Voetballen,Presteren met Plezier

Activiteiten in je rol als grensrechter (= assistent-scheidsrechter =”vlaggen”)

In samenspraak met de trainer/coach of de teamleider kunnen de teamactiviteiten verdeeld 
worden onderling. Bij deze een idee ervoor. 
Als er 3 grensrechters vanuit de ouders worden gekozen / gevraagd, kunnen deze per tourbeurt 
gaan vlaggen, maar bijvoorbeeld ook een rijouder zijn naar uitwedstrijden.
Met ingang van seizoen 2017-2018 eerst en vooral de KNVB Wedstrijd APP downloaden, en in 
gebruik gaan nemen. Alle informatie alhier op de website van SportLink (=de ICT partner van de 
KNVB Amateurzaken). Zie https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000113032

-voor-het-veldvoetbal
team aanwezig melden in de jeugdcompetitie wedstrijd- of bestuurskamer
bijzonderheden gaan horen. Kennismaken eventueel al met de scheids en je rol bekend maken 

5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op het veld.
op spanning en gewicht (..?!). 

belangrijkste 2 punten uit wedstrijdbeeld even terugkoppelen aan de coach

Tijdens de wedstrijd mag je teamcoachaanwijzing aan de achterhoede 
onze coach. Sommige scheidsrechters laten het niet toe. Een coachaanwijzing is 

bij de omschakeling naar de aanval, als wij in balbezit komen.
: controle van de ingevulde uitslag in de bestuurskamper

ondertekenen  (afstemmen leider en onze aanvoerder) 
leuk wedstrijdverslagje schrijven en rondzenden. je ziet 

De onderstaande nummers kun je gebruiken als de APP offline dreigt te zijn.

spelers 
spelersnaam afwezig 

GLNF09R

DOSC-PrBe-junioren-grensrechter-masterv2 
en blog http://www.basjanmol.com/voetbal
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Lerend Voetballen,Presteren met Plezier”

)

In samenspraak met de trainer/coach of de teamleider kunnen de teamactiviteiten verdeeld 

Als er 3 grensrechters vanuit de ouders worden gekozen / gevraagd, kunnen deze per tourbeurt 
een rijouder zijn naar uitwedstrijden.

2018 eerst en vooral de KNVB Wedstrijd APP downloaden, en in 
ier op de website van SportLink (=de ICT partner van de 

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000113032-de-

kamer. Daar de 
Kennismaken eventueel al met de scheids en je rol bekend maken 

5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op het veld.

wedstrijdbeeld even terugkoppelen aan de coach

de geven. Wel in overleg met 
onze coach. Sommige scheidsrechters laten het niet toe. Een coachaanwijzing is “AANSLUITEN 

bij de omschakeling naar de aanval, als wij in balbezit komen.
in de bestuurskamper (zie APP) 

ziet soms meer en specifieker 

Het KNVB-relatienummer 

geboortedatum 


