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Publicatie 3.10 
Taakomschrijving jurylid c.q. technisch jurylid 
 

W.R. 3.2.8.1 (Wedstrijdreglement  Eredivisie en Topdivisie) 
De eerste en tweede scheidsrechter bij wedstrijden in de Eredivisie en Topdivisie, alsmede het 

jurylid bij wedstrijden in de Eredivisie, worden aangewezen door of namens de manager 

Wedstrijdzaken.  

 

W.R. art. 3.4.8.4 (Bekerreglement) 
Bij wedstrijden in de halve finale en finale van het Nationaal Bekertoernooi worden een jurylid 
en 2 of 4 lijnrechters aangewezen door of namens de manager Wedstrijdzaken. 

 

 

Datum vaststelling:      31 oktober 2019 

 Door:        Manager Wedstrijdzaken 

 

Taakomschrijving Jurylid c.q. Technisch Jurylid. 

Het takenpakket van het (Technisch) Jurylid bestaat uit: 

- Voor aanvang van de wedstrijd: 
o Op tijd aanwezig zijn (1 ½ uur vòòr aanvang wedstrijd) 

o Kennismaking met: 

▪ mede-officials 

▪ Vertegenwoordiger van thuisspelende vereniging 

o  Controle van: 

▪ Inrichting competitiehal met behulp van de laatste versie: 

• Spelregels 

• Reglementen, Richtlijnen, Leidraden en Publicaties m.b.t. 

Eredivisie 

• Handleiding en Instructie Arbitrage Eredivisie (HIA) Eredivisie 

• Checklist, rekening houdend met de geldende dispensaties  

(Zie Publicatie 3.8.1) 

• E-score (Laatste update) en een werkende printer 

▪ Speelgerechtigdheid spelers en teamstafleden met behulp van: 

• Bondskaarten 

• Datavolley E-score 
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- Tijdens de wedstrijd: 
o Toezicht op: 

▪ Correct verloop van de wedstrijd conform de geldende spelregels, 

reglementen  

▪ Correct invullen van de E-score c.q. wedstrijdformulier (hiervoor kan 

gebruik gemaakt worden van het Schaduw telformulier ED.1 

▪ Correcte uitvoering van de taken door de officials 

o Toepassen Juryberaad (indien van toepassing) conform Richtlijn R4.2 

Juryberaad. 

o Optreden als hoogste official indien van toepassing zoals omschreven bij 

spelregel 17.3.1. 

 

 

- Na de wedstrijd: 
o Bedanken officials en vertegenwoordigers van de beide teams 

o Controle E-score c.q. nationaal wedstrijdformulier en dit als laatste 

ondertekenen  (regulier 1 week bewaren, in geval van een juryberaad, 

strafzaak of scoreprobleem bewaren tot bericht van afhandeling) 

o Toezien op het uploaden van de uitslag en andere wedstrijdgegevens . 

o Invullen en insturen checklist 

o Invullen gevraagde informatie in AIS (Arbitrage Informatie Systeem) 

 

Indien aangewezen als Jurylid dienen in AIS ook de rapportages over de 

officials ingevuld te worden. 

 


