Functioneel fluiten en voordeel
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passie voor water

Veel gehoorde uitspraken…
“De scheidsrechter floot nergens voor.”
“De scheidsrechter heeft de hele wedstrijd kapot gefloten.”

“Aan de ene kant mocht alles en aan de andere kant mocht niets.”

Hoe komen spelers aan dit soort uitspraken? Is het terecht?
De opmerkingen komen uit een stukje onvrede van spelers, coaches en publiek. Dat is
niet altijd terecht, maar vaak zit er wel een oorzaak bij het optreden van de
scheidsrechters gezamenlijk of afzonderlijk. We focussen ons op de situatie waar we
er wél invloed op hebben.

Uitgangspositie
Een scheidsrechter moet (on)zichtbaar aanwezig zijn.
Een scheidsrechter beloont actief en sportief spel.
Een scheidsrechter past spelregels toe.

Of je kunt het ook ander zeggen:
“Een scheidsrechter begeleid het spel binnen de kaders van de spelregels.
Spelregels zijn gereedschap om een actief en attractief spel te maken.”
En dat noemen we: functioneel fluiten. De beslissingen komen het waterpolospel ten
goede.
In de Van Dale staat functioneel uitgelegd als:
“een (duidelijke) functie hebben; doelmatig”.
Het doel is: het best/slimst spelende team wint de wedstrijd op een eerlijke manier.

Functioneel fluiten
Wat kun je verstaan onder ‘functioneel fluiten’?
In de geest van de wedstrijd
Dat er een vlotte wedstrijd gespeeld kan worden
Dat spelers, coaches en publiek plezier beleven aan de wedstrijd
Internationale instructies:
Fluit zo min mogelijk in de 2e lijn voor gewone fouten. ‘Doet het er toe?’
Bestraf alleen overtredingen die invloed hebben op de aanval. ‘Doet het er toe?’
Bestraf inzwemmende acties sneller met een U20. ‘Protect the movement!’
Vertaling naar de NL competitie.
Kunnen spelers het aan dat er soms niet wordt gefloten voor een overtreding? Wees
er dus voorzichtig mee en bij twijfel: gewoon fluiten!
Vervolgens ook naar de regio.
Communiceer je beslissing met spelers en coaches door ‘ik heb het gezien’ of
‘voordeel’ te gebaren.

Functioneel fluiten
Fluiten als het er toe doet.
Consequent fluiten. Heldere lijn die bij niveau / wedstrijd past.
Start de wedstrijd strak. Je eerste U20 bepaalt een lijn: als die goed is, heb je daar de
hele wedstrijd profijt van.
Verzorgende uitstraling.
Laat zien dat je de taak serieus neemt.

Duidelijke gebaren / signalen. Ook indien je een fout maakt (herstellen).
Timing. Pro-actief.
Een wedstrijd die uit de hand loopt heeft meestal als oorzaak dat er geen duidelijke
lijn is ingezet. Houdt jezelf hieraan vast, de hele wedstrijd!

De spelregel ‘voordeel’
7.3 De scheidsrechters hebben de bevoegdheid niet voor een gewone fout,
uitsluitingsfout of strafworpfout te fluiten, indien naar hun mening deze
spelonderbreking een voordeel zal opleveren voor de ploeg die de overtreding begaat.
Hun beslissing zal in het voordeel zijn van het aanvallende team en zij zullen afzien van
het toekennen van de overtreding, indien zij van mening zijn dat dit voordeel oplevert
voor het team dat de overtreding begaat.
[Opmerking: De scheidsrechters zullen dit principe in z'n volle omvang toepassen.]

-> Wat staat er? Hoe interpreteren we dat? Welke spelsituaties kennen we hierbij?

De spelregel ‘voordeel’
Maakt het uit welke wedstrijd je daarvoor staat te fluiten?
Hoe verloopt de wedstrijd?
Geef je voordeel aan iemand die dat ook kan incasseren?
Hoe communiceer je over voordeel?
Op ieder niveau (in de regio) of leeftijdsgroep ga je op een andere manier om met
voordeel. Zorg dat jouw voordeel past bij de wedstrijd. Communiceer ook over het
voordeel dat je geeft.

