
‘Meester-of-juf-voor-één-dag’ 
op een SchoolGrappling toernooi 

 1. Je neemt de leiding over een groep kids (7 à 9) die zich verzamelen 
op een mat. Je gaat tijdens een dagdeel een wedstrijd omkaderen.  

 2. Onthaal hen warm, stel je voor, duidt aan op je pouleblad als ze 
aanwezig zijn, onthoudt hun namen! 

 3. Je bent nu ‘Meester’, je staat voor je groep, laat je kids aan één 
lange zijde van de mat, naast de mat zitten. Spreek duidelijk en 
beleefd! 

4. Doe mee tijdens de centrale opwarming, speel mee zo ontwikkel je 
een band met de kinderen en win je hun vertrouwen.  

5. Je gaat de winnaar aanduiden. Eens de wedstrijd start volg je de 
chronologie, de volgorde van de wedstrijdjes, aangegeven bovenaan 
het wedstrijdblad. Bij winst vul je een V in, bij verlies een bolletje, 
telkens in witte vakjes. Op het einde, tel je het aantal V’s op om de 
winnaar te kennen. Bij gelijkspel ga je kijken naar het onderlinge duel. 

Leiding nemen – Eerlijk zijn - Veilig - Administratie bijhouden - 
Fairplay bewaken - Tijdmanagement  



 6. Een deelnemer mag altijd naar de wc gaan of drinken, maar om de 
beurt. Er is overigens geen pauze voorzien. Hou je groep gedurende 
het hele toernooi op je mat. Verzin zelf spelletjes als je eerder zou 
klaar zijn. 

7. Als referee heb je goed opgelet tijdens de voorbereiding en pas je 
het wedstrijdreglement toe. Wees rechtvaardig zodat niemand je van 
partijdigheid kan beschuldigen. 

8. Je zorgt voor de Fair Play; Shake hands - Hug @ the End. Laat ze 
elkaar succes wensen en een knuffel.  

9. Je zorgt voor de veiligheid. Hou altijd oogcontact met deelnemers 
wedstrijdje. Soms vergeten kinderen te ademen, laat hen dan 5 keer 
goed in en uitblazen. Roep één van de organisatoren indien nodig. 
Soms wenen kindjes ook omdat ze verloren hebben eventueel samen 
met geleverde inzet en de emotie. 

10. Zijn jullie met meerdere Referees op één poule, dan kunnen 
sommige van jullie de rol van Coach ter harte nemen. Ondersteun 
dan zeker de kids die nood hebben aan steun. “Durven een been 
vastpakken, vasthouden met al je kracht, je hoofd goed plakken,… 
doet soms wonderen”.

Ps.: De Scheidsrechters bekomen minimaal één voorbereidende les.


