
 

 

Protocol PvB Beach Handball Scheidsrechter - 2 – praktijkbeoordeling 
Naam kandidaat 1: 
 
 
Naam kandidaat 2: 
 
 

Datum PvB: 
 
 

Wedstrijdnummer: 

Voldaan aan afnamecondities: 
Ja / Nee 

PvB-beoordelaar: 

Werkproces 2.1.1. Bereidt zich voor op de wedstrijd 

De kandidaat heeft laten zien, dat hij dit werkproces beheerst: Ja / Nee 

Criteria Hoe ziet dit in de praktijk eruit? 
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 Toelichting: 

1. Houdt zich op de hoogte van 
wijzigingen in regels en 
reglementen 

De beach handball scheidsrechter is op de hoogte van de 
(spel)regels en regelementen en past dit toe tijdens de 
wedstrijden op het moment dat de desbetreffende regel van 
toepassing is op dat moment. 

   

2. Overlegt met begeleiders van de 
teams 

De beach handball scheidsrechter stelt zich, voor de 
wedstrijd, voor aan beide handbaltrainers-coaches. 

  

3. Is op tijd aanwezig De beach handball scheidsrechter is 30 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd omgekleed aanwezig op het veld. 

  

4. Zorgt voor 
scheidsrechtersattributen 

De beach handball scheidsrechter heeft de 
scheidsrechtersattributen bij zich conform het NHV-
reglement (werkende fluit, scheidsrechterskaarten). 

  

5. Controleert wedstrijdomgeving 
en/of -materialen 
 

De beach handball scheidsrechter controleert ingevulde 
wedstrijdformulieren. De beach handball scheidsrechter 
controleert voorafgaand aan de wedstrijd waar de 
tijdwaarnemer zit en of dit veilig is voor de wedstrijd. 
Controleert of de wisselzone veilig is voor de wedstrijd en 
of netten van de doelen vastzitten. Controleert of de bal 
voldoet aan de eisen. Indien de veiligheid in het geding is of 
er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, neemt de 
scheidsrechter (in overleg) passende maatregelen. 

  

6. Draagt voorgeschreven schoeisel 
en kleding 
 

De beach handball scheidsrechter draagt voorgeschreven 
kleding en schoeisel (afwijkend kleur shirt) conform het 
NHV-reglement. 

  

7. Gaat correct om met alle 
betrokkenen 
 

De beach handball scheidsrechter gaat voor, tijdens en na 
de wedstrijd respectvol om met alle betrokkenen. Is netjes 
in uitleg, geeft correcte antwoorden, schreeuwt niet en is 
beleefd naar de sporters en trainer-coaches. 

  

Werkproces 2.1.2. Past spelregels toe 

De kandidaat heeft laten zien, dat hij dit werkproces beheerst: Ja / Nee 

1. Start wedstrijd volgens de regels 
 

De beach handball scheidsrechter start de wedstrijd 
volgens de regels. Het team dat bij het tossen heeft 
gewonnen en de bal heeft gekozen begint de wedstrijd 
middels de beginworp. 

   

2. Past de regels en reglementen 
toe en onderbreekt de wedstrijd 
bij 
overtredingen/onregelmatigheden. 
 

De beach handball scheidsrechter maakt minimaal 70% 
van de beslissingen conform de (spel)regels en 
reglementen van het NHV. Laat de wedstrijd doorgaan 
waar mogelijk en grijpt in volgens de spelregels, indien 
nodig. 

   

3. Verduidelijkt beslissingen met 
signalen 
 

De beach handball scheidsrechter maakt zijn beslissingen 
duidelijk met de juiste gebaren en signalen. Hij geeft 
duidelijk aan wat de spelrichting is. 

   

4. Straft bij, maakt melding bij 
overtredingen/onregelmatigheden 
 

De beach handball scheidsrechter fluit helder/luid bij 
overtredingen/fouten of andere situaties die om een 
beslissing vragen. Hij toont met de juiste spelhervattingen 
aan de correcte strafuitvoer bij de desbetreffende 
overtreding of fout te weten. 

   

5. Kent scores toe en noteert de 
gegevens 
 

De beach handball scheidsrechter houdt de juiste 
administratie bij en/of laat de tafel-official(s) de scores, 
straffen en overige beslissingen aantekenen op het 
wedstrijdformulier. Dit doet hij door middel van het tonen 
van de juiste signalen en/of gebaren of het verbaal 
doorgeven van beslissingen. 
 
 
 

   



 

 

Werkproces 2.1.3. Begeleidt wedstrijden 

De kandidaat heeft laten zien, dat hij dit werkproces beheerst: Ja / Nee 

1. Kiest positie die waarneming 
mogelijk maakt 
 

De beach handball scheidsrechter laat tijdens de wedstrijd 
zien dat hij kennis heeft van de positionering en loopwegen 
van de veld- en doelscheidsrechters. Hij kiest tijdens de 
wedstrijd de juiste posities en loopwegen waarbij situaties 
zo goed mogelijk kunnen worden beoordeeld, overzicht 
wordt gehouden en het spel niet wordt gehinderd. 

   

2. Onderbreekt de wedstrijd als de 
veiligheid in geding is 
 

De beach handball scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd 
bij scherpe voorwerpen in het zand, een tweede bal in het 
veld of andere incidenten waarbij de veiligheid van de 
sporters in het geding is. De handbalscheidsrechter geeft 
opdracht tot het weghalen van scherpe voorwerpen in het 
zand. 

   

3. Geeft aanwijzingen in verband 
met veiligheid 
 

De beach handball scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd 
bij blessures en/of ongevallen en zorgt dat de verzorging, 
indien nodig, kan worden toegepast. 

   

4. Neemt sport bevorderende 
maatregelen 
 

De beach handball scheidsrechter past de 
(spel)regels/procedures van wisselen en time-outs zo goed 
en snel mogelijk uitvoeren. 

   

5. Communiceert op 
voorgeschreven wijze (signalen, 
hulpmiddelen) 
 

De beach handball scheidsrechter gebruikt de fluit hoorbaar 
voor alle spelers en trainer-coaches. Geeft door middel van 
lichaamshouding en signalen een betrokken en 
overtuigende houding aan. 

   

Werkproces 2.1.4. Gaat om met sporters en coaches 
De kandidaat heeft laten zien, dat hij dit werkproces beheerst: Ja / Nee 
1. Verplaatst zich in de 

bewegingswereld van sporters 
 

De beach handball scheidsrechter heeft een enthousiaste 
en betrokken uitstraling en helpt sporters met het snel laten 
spelen en hervatten van het spel. De 
handbalscheidsrechter begrijpt de emoties van de sporters 
en trainers-coaches en handelt hier naar. 

   

2. Stimuleert respectvolle omgang 
 

De beach handball scheidsrechter spreekt sporters en 
trainer-coaches aan op ongewenst gedrag en 
complimenteert bij gewenst gedrag. 

   

3. Legt desgewenst op geschikt 
moment de beslissing/beoordeling 
uit 
 

De beach handball scheidsrechter legt, wanneer de situatie 
om extra uitleg vraagt, een korte toelichting op zijn 
gemaakte beslissing. De spelonderbreking dient kort te 
duren en hij legt in voorkomende gevallen, op een lange en 
duidelijke manier, de spelregels uit aan jonge sporters. 

   

4. Houdt kort nabespreking, 
motiveert de uitslag, indien 
gevraagd 

De beach handball scheidsrechter houdt, indien de situatie 
hierom vraagt, een korte nabespreking van de wedstrijd om 
bepaalde beslissingen toe te lichten. 

   

5. Vertoont voorbeeldgedrag 
 

De beach handball scheidsrechter handelt objectief en 
heeft een actieve houding. Hij toont gewenst gedrag, blijft 
rustig, is beleefd en schreeuwt niet. 

   

Werkproces 2.1.5. Werkt samen met college-scheidsrechter(s) 

De kandidaat heeft laten zien, dat hij dit werkproces beheerst: Ja / Nee 

1. Houdt zich aan afspraken met 
collega-scheidsrechter(s) 
 

De beach handball scheidsrechter maakt, indien hij fluit als 
koppel, voorafgaand de wedstrijd afspraken met zijn 
koppelgenoot en stemt het houden aan deze afspraken met 
zijn koppelgenoot af. De handbalscheidsrechter maakt 
tijdens de wedstrijd meerdere malen contract met de 
secretaris-tijdwaarnemer. 

   

2. Vraagt feedback en advies aan 
collega's 
 

De beach handball scheidsrechter vraagt om uitleg en 
feedback over bepaalde situaties en eigen handelen aan de 
praktijkbegeleider en/of zijn koppelgenoot. 

   

Werkproces 2.1.6. Handelt formaliteiten af 

De kandidaat heeft laten zien, dat hij dit werkproces beheerst: Ja / Nee 

1. Vermeldt de tijdelijke en 
definitieve strafopleggingen 

De beach handball scheidsrechter noteert en/of controleert 
de juiste strafopleggingen op het wedstrijdformulier. 

   

2. Plaatst handtekening onder 
volledig ingevuld formulier en 
levert deze in bij de aangewezen 
instantie. Controleert of formulier 
juist is ingevuld. 

De beach handball scheidsrechter controleert na de 
wedstrijd het ingevulde wedstrijdformulier en plaatst na 
afloop zijn handtekening onder het wedstrijdformulier en 
levert deze in. 
 

   

3. Levert zo nodig aanvullende 
verklaring bij strafopleggingen 

De beach handball scheidsrechter levert, indien nodig, een 
aanvullende verklaring conform de richtlijnen van het 
wedstrijdformulier. 

   

4. Rapporteert wangedrag  
 

De beach handball scheidsrechter stuurt, indien nodig, een 
verklaring naar het NHV, wanneer er ander ongepast 
(wan)gedrag plaatsvindt dat niet in lijn is met het veilig 
sportklimaat. 

   



 

 

5. Reflecteert op eigen handelen 
 

De beach handball scheidsrechter is in staat om na afloop 
van de wedstrijd te reflecteren op eigen handelen en is in 
staat om zijn ontwikkelpunten te benoemen. 

   

Resultaat van de Proeve van 
Bekwaamheid: 

Toelichting: 

Handtekening PvB-beoordelaar: Opmerking PvB-beoordelaar mbt ambitie scheidsrechter(s): 

 


