
EVALUATIE RESPECT BIJ DE CLUBS DOOR DE
SCHEIDSRECHTERS
Gepost door Eddy Luts

Tijdens de terugronde van het seizoen 2013-2014 werd aan de officiële Limburgse
scheidsrechters gevraagd om na elke wedstrijd van de provinciale seniorencompetitie een
evaluatieformulier in te vullen.
Van de 627 wedstrijden werd voor 534 een evaluatie ingediend, d.i. 85.2%, een zeer mooi
resultaat.
We mogen dan ook stellen dat de antwoorden representatief zijn voor het volley in Limburg.

Hieronder vind je de vragen met telkens de antwoordalternatieven en de bijhorende proporties.
Je zal merken dat onze scheidsrechters over het algemeen vrij goed onthaald worden, begeleid
en geholpen worden tijdens de wedstrijd en opgevangen worden na de wedstrijd.
Bij sommige clubs kan dit echter beter!

Voor correcte informatie verwijzen we naar het document
'Richtlijnen voor clubs i.v.m. onthaal en begeleiding van de scheidsrechter(s)',
te vinden onder het tabblad 'Informatie' onder de rubriek 'Scheidsrechters'

Onze scheidsrechters zullen er tijdens de algemene vergadering voor de scheidsrechters bij
aanvang van het seizoen 2014-2015 op gewezen worden dat voor vele tekortkomingen een
boete voorzien is in het competitiereglement. “Wie het schoentje past, trekke het aan”, zegt het
spreekwoord.

Clubs die de resultaten voor hun eigen club wensen te ontvangen (echter zonder vermelding
van de namen van de betrokken scheidsrechters) kunnen dit per mail vragen aan Eddy Luts
(eddyluts@gmail.com) zodat ze lering kunnen trekken uit deze evaluatie.

Vraag per vraag nu:

vraag 1: Heeft iemand van de thuisploeg je opgevangen bij aankomst?
ja: 71% neen: 16% was niet nodig: 13%

vraag 2: Werd je een drankje aangeboden voor de wedstrijd? (niet verplicht maar wel een uiting
van respect)
ja: 34% neen: 66%

vraag 3: Was de kleedkamer voor de SR in ordentelijke staat?
ja: 96% neen: 4%

vraag 4: Kon de kleedkamer voor de SR afgesloten worden?
a: 96% neen: 4%

vraag 5: Was er een afzonderlijke ruimte voor het uitvoeren van de administratie?
ja: 69% neen: 31%



vraag 6: Was het wedstrijdblad tijdig klaar?
ja: 97% neen: 3%

vraag 7: Werd(en) de SR('s) voor de wedstrijd betaald?
ja: 98.7% neen: 1.3%

vraag 8: Was het terrein tijdig klaar?
ja: 98.7% neen: 1.3%

vraag 9: Werd je tijdens de wedstrijdvoorbereiding voldoende bijgestaan?
ja: 92% neen: 8%

vraag 10: Heeft de terreinafgevaardigde (of iemand anders van de thuisploeg) je geholpen bij de
controle van het materiaal?
ja, op mijn vraag: 20% ja, spontaan: 56% neen: 25%

vraag 11: Heeft de terreinafgevaardigde zijn taken uitgevoerd tijdens de wedstrijd?
ja: 51% niet nodig: 45% neen: 4%

vraag 12: Waren er gekoelde ijszakjes?
ja, in de speelruimte: 8% ja, in cafetaria: 39% ja, elders: 33%
neen: 6% weet niet: 14%

vraag 13: Was er een degelijke manometer aanwezig?
ja: 76% defect: 0.9% neen: 15% weet niet: 8%

vraag 14: Was de meetlat ingedeeld in centimeters?
ja: 97% neen: 3%

vraag 15: Hadden de deelnemende spelers van de thuisploeg doekjes voor het opdrogen van de
vloer?
ja: 20% neen: 70% weet niet: 10%

vraag 16: Hadden de deelnemende spelers van de bezoekende ploeg doekjes voor het opdrogen
van de vloer?
ja: 13% neen: 76% weet niet: 11%

vraag 18: Was de samenwerking met de markeerder goed? (van toepassing op 254 wedstrijden)
ja: 98.6% neen: 1.4%

vraag 19: Vond je de toeschouwers van de thuisploeg sportief?
ja: 98.7% neen: 1.3%

vraag 20: Vond je de toeschouwers van de bezoekende ploeg sportief?
ja: 96% neen: 4%



vraag 21: Waren de spelers en de begeleiders van de thuisploeg sportief?
ja: 97%
neen: 3%

 waarbij na afloop nog gemekker: 2 van de 534
 waarbij bij afloop geen probleem meer: 14 van de 534

vraag 22: Waren de spelers en de begeleiders van de bezoekende ploeg sportief?
ja: 95%
neen: 5%

 waarbij na afloop nog gemekker: 10 van de 534
 waarbij bij afloop geen probleem meer: 19 van de 534

vraag 23: Was er verbale agressie tegen jou, spelers of andere personen vanwege de
thuisploeg?
ja: 2.2% neen: 97.8%

vraag 24: Was er verbale agressie tegen jou, spelers of andere personen vanwege de
bezoekende ploeg?
ja: 3.6% neen: 96.4%

vraag 25: Was er non-verbale agressie tegen jou, spelers of andere personen vanwege de
thuisploeg?
ja: 1.5% neen: 98.5%

vraag 26: Was er non-verbale agressie tegen jou, spelers of andere personen vanwege de
bezoekende ploeg?
ja: 2.8% neen: 97.2%

vraag 27: Sanctioneerde u tijdens de wedstrijd?
neen: 85% ja: 15%

 waarbij: waarschuwing voor spelvertraging: 1.5%
 bestraffing voor spelvertraging: 0.2%
 mondelinge verwittiging: 13.5%
 waarschuwing voor wangedrag: 5.6%
 bestraffing voor wangedrag: 2.2%
 geen enkele uitwijzing of uitsluiting

vraag 28: Werd je na affluiten goed begeleid door de thuisploeg?
ja: 86% neen: 14%

vraag 29: Verliep het afsluiten van het wedstrijdblad goed en sereen?
ja: 98.5% neen: 1.5%

vraag 30: Werd je door de thuisploeg goed opgevangen na de wedstrijd?



ja: 80% neen: 20%

vraag 31: Werd je een verfrissing aangeboden? (aanbevolen)
ja: 88% neen: 6% onmiddellijk vertrokken: 6%

vraag 32. Werd je een snack aangeboden? (niet verplicht maar wel een uiting van respect)
ja: 20% neen: 74% onmiddellijk vertrokken: 6%

Tot zover de vragen en antwoorden.
Alvast bedankt om tot het einde te hebben gelezen!

Met sportieve groeten,
namens PSC-KLVV
Eddy Luts


