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ALGEMEEN  
In navolging van de afspraken die gemaakt zijn in de gedragscode “Voetballen bij SV Hoofddorp” hebben 
wij voor alle trainers, coaches, leiders en grensrechters van teams, van zowel SV Hoofddorp als van 
bezoekende verenigingen, een aantal specifieke richtlijnen c.q. tips gedefinieerd die u en ons kunnen 
helpen bij het zo goed en sportief mogelijk laten verlopen van de wedstrijden op ons sportcomplex. 
 
WAT VERWACHTEN WIJ VAN U ALS GRENSRECHTER 
In een wedstrijd kan door allerlei oorzaken soms onrust ontstaan tussen spelers, coaches, scheidsrechter en 
grensrechters.  Bij uw optreden als grensrechter willen we u graag vrijblijvend een aantal richtlijnen 
meegeven die u misschien kunnen helpen bij het correct uitvoeren van uw rol tijdens de wedstrijd. 
 
1. Zorg dat u bekend bent met de spelregels en straal dit ook uit. Spelers en coaches verwachten dit van u 

en zullen u hierop beoordelen. 
2. Vraag voor de wedstrijd aan de scheidsrechter wat hij precies van u verwacht. Heeft u tijdens de 

wedstrijd vragen, bespreek dit dan in de rust met de scheidsrechter en probeer een eventuele discussie 
niet tijdens de wedstrijd te voeren. 

3. Zorg dat u uw rol als grensrechter zo onpartijdig mogelijk uitvoert. U vormt namelijk samen met uw 
mede-grensrechter en de scheidsrechter een team wat ervoor moet zorgen dat de wedstrijd volgens de 
regels gespeeld wordt! 

4. Zorg voor een actieve houding tijdens de wedstrijd. Loop mee met het spel en laat zien dat u uw 
beslissingen neemt vanaf de plek waarop u dat het beste kunt zien. 

5. Reageer niet op commentaar van spelers, coaches en supporters. Spreek indien nodig de 
scheidsrechter hier fatsoenlijk en in alle rust op aan en vraag hem te handelen. Onderneem hierin zelf 
geen actie. 

 
Voor vragen of opmerkingen kunt u ten alle tijden contact opnemen met de wedstrijdsecretaris of met een 
van de leden van de gedragscode commissie. Zie voor meer informatie ook de website van SV Hoofddorp. 
 

Wij wensen u veel succes. 
 
SV Hoofddorp 
 


