
Handleiding fair play klassement
#doedegijdatthuisook



De principes en systeem



Per wedstrijd kan elk team 100 fair play punten verdienen

THUISPLOEG
Max 100

UITPLOEG
Max 100

SCHEIDSRECHTER

50 punten

50 punten
50 punten

50 punten

• De scheidsrechter geeft beide ploegen 
een score tussen 0 en 50 punten.

• De ploegen geven onderling aan elkaar 
een score tussen 0 en 50 punten.



Hoe bepaal je als ref de fair play score?

SCHEIDSRECHTER: 
• Je geeft een 10/10 aan elke 

stakeholder wanneer alles 
perfect fair verlopen is. 

• Je trekt bepaalde minpunten af 
voor onsportief gedrag van 
verschillende.

• Je telt de punten op en komt tot 
een score van maximaal 50.

• Je doet dit voor de thuis- en 
uitploeg en vult dit in op het 
digitaal wedstrijdblad (zie 
verder).



Hoe bepaal je als ploeg de fair play score?
PLOEG:
• De fair play ouder geeft een 10/10 aan 

elke stakeholder wanneer alles perfect 
fair verlopen is. 

• De fair play ouder trekt bepaalde 
minpunten af in geval van onsportief 
gedrag door bepaalde stakeholders.
• Bv. Een trainer schreeuwt heel

hard en negatief tegen zijn
spelertjes.

• Bv. De ouders van de tegenpartij 
schofferen de scheidsrechter

• De fair play ouder telt de punten op en 
komt tot een score van maximaal 50.

• De fair play ouder doet dit voor de
tegenpartij en noteert dit op het briefje 
van de blocnote. 

• De fair play ouder of afgevaardigde geeft 
de puntenkaart door aan de 
scheidsrechter die deze ingeeft op het 
digitaal wedstrijdblad.



Per wedstrijd kan elk team 10 bonuspunten verdienen

THUISPLOEG
Max 10 bonuspunten

UITPLOEG
Max 10 bonuspunten

SCHEIDSRECHTER

5 bonuspunten

• De scheidsrechter geeft beide ploegen 
een score tussen 0 en 5 bonuspunten. 
De ploegen geven onderling aan elkaar 
een score tussen 0 en 5 bonuspunten.

5 bonuspunten

5 bonuspunten

5 bonuspunten



Hoe bepaal je als ref de bonsupunten?
SCHEIDSRECHTER: 
• Je geeft een 1 bonuspunt aan 

een stakeholder wanneer die 
een uitzonderlijke fair play actie 
heeft begaan.
• Vb. een speelster geeft toe 

dat zij de bal toch als 
laatste aanraakte en voor 
de tegenpartij is.

• Vb. de ouders van de 
thuisploeg ontvangt u heel 
hartelijk.

• …
• Je doet dit voor de thuis- en 

uitploeg en vult dit in op het 
digitaal wedstrijdblad (zie 
verder).



Hoe bepaal je als ploeg de bonuspunten?
PLOEG:
• De fair play ouder geeft een 1 

bonuspunt aan een stakeholder 
wanneer die een uitzonderlijke fair 
play actie heeft begaan
• Vb. een speelster geeft toe dat 

zij de bal toch als laatste 
aanraakte en voor de 
tegenpartij is.

• Vb. de trainer coacht de 
kinderen op een zeer positieve 
manier

• …
• De fair play ouder doet dit voor de 

tegenstander en noteert de 
bonuspunten op de blocnote. 

• De fair play ouder of afgevaardigde 
geeft de puntenkaart aan de 
scheidsrechter



Invullen op het digitaal wedstrijdblad 
door de scheidsrechter



Afsluiten digitaal wedstrijdblad



Ingeven fair play punten op het wedstrijdblad

Punten toegekend 
door de ref aan de 

thuisploeg (max 50)

Bonuspunten 
toegekend door de ref 

aan de thuisploeg 
(max 5)

Punten toegekend 
door de ref aan de 
uitploeg (max 50)

Bonuspunten 
toegekend door de ref 

aan de uitploeg (max 5)

Punten toegekend door 
de uitploeg aan de 

thuisploeg (max 50)

Bonuspunten 
toegekend door de 

uitploeg aan de 
thuisploeg (max 5)

Punten toegekend door 
de thuisploeg aan de 

uitploeg (max 50)

Bonuspunten toegekend 
door de thuisploeg aan de 

uitploeg (max 5)



Ik heb als ref geen punten ontvangen?

Indien u geen fair play punten ontvangen 
hebt klik je dit vinkje aan. De punten 
gegeven door de scheidsrechter zullen 
automatisch dubbel geteld worden voor 
het opmaken van het klassement.


