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Taken van de wedstrijdtafel (2 personen) 

 

De wedstrijdtafel bestaat uit minimaal 2 personen (> 18 jr). Als 
wedstrijdtafel ben je verantwoordelijk voor het goede en tijdige 

verloop van de wedstrijden. Het kan dus niet zo zijn dat degenen die achter 
de wedstrijdtafel zitten daarnaast ook fluiten, coachen en/of zelf spelen. 

 
1. De wedstrijdtafel vraagt aan de aanvoerders/coaches van de teams of 

ze het DWF hebben ingevuld. 

 

2. Indien een team niet komt opdagen vermeldt de zaalleiding dit op het 
DWF. Zorg dat er geen uitslag voor de desbetreffende wedstrijd wordt 

ingevuld. Een team dat 15 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip 
nog niet gereed is dan wel niet bestaat uit het vereiste minimum aantal 

spelers van 4, wordt als niet-opgekomen beschouwd. 

 
3. De wedstrijdtafel is verantwoordelijk voor het correct en tijdig 

spelen van de wedstrijden in het programma. Het wedstrijd-
programma is strak gepland en uitlopen is niet mogelijk. Daarom zorgt 

de wedstrijdtafel ervoor dat de wedstrijdtijd gaat lopen op de 
vastgestelde aanvangstijd, ongeacht of de beide teams en 

scheidsrechters al speelklaar zijn. 
 

4. De wedstrijdtafel houdt de tijd bij. De wedstrijdtafel zorgt ervoor dat 

de tijd tijdens de wedstrijd nooit wordt stilgezet, ook niet bij blessures 
(van welke aard dan ook), bij kaarten of bij strafballen. 

 

5. De wedstrijdtafel zal een strafcorner of strafbal aan het einde van een 
wedstrijd uit laten spelen. 

 

6. De wedstrijdtafel zorgt ervoor dat alle wedstrijden op de geplande tijd 

aanvangen. Kan dit niet doordat een team te laat is, dan wordt dit gemeld 
op het wedstrijdformulier. Tezamen met de oorzaak en het aantal 

minuten dat er te laat is begonnen. 
 

7. De wedstrijdtafel zorgt dat als de vastgestelde aanvangstijden niet 

gerealiseerd kunnen worden de wedstrijden ingekort worden zodat toch de 
vastgestelde eindtijd gerealiseerd wordt. Deze wedstrijdduur dient dan 

tenminste 1x25 minuten te bedragen. De aanvoerders van de betrokken 
teams en de betreffende scheidsrechters worden hierover voor de aanvang 

van de wedstrijd op de hoogte gesteld.  

 

8. De wedstrijdtafel houdt de stand bij. 
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9. De wedstrijdtafel registreert de groene, gele en rode kaarten en noteert 

de gegevens op een kladblaadje en geeft dat aan de scheidsrechters. 

 
10. De wedstrijdtafel zorgt dat spelers die tijdelijk of definitief verwijderd 

zijn, hun straftijd uitzitten. De opgelegde straftijd gaat pas in nadat de 
speler zich gemeld heeft. Tevens geeft de wedstrijdtafel het teken 

wanneer de straftijd verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de 
wedstrijdtafel op het 'strafbankje'. 

 

11. De duur van een wedstrijd is 1 x 30 minuten (muv teams spelend in 

de topklasse) categorie, waarbij scheidsrechters na 15 minuten 
wisselen van kant op een ‘dood’ moment) .  

 

 

12. De wedstrijdtafel zorgt ervoor dat de scheidsrechters en 
aanvoerders/begeleiders het DWF afronden. 


