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Bestuurslid Voetbal Zaken vanaf JO17 en Wedstrijdsecretaris 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bestuurslid Voetbal Zaken Onderbouw Mini’s, JO8 t/m JO15 
jeugdbestuur 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 

(KNVB opleiding en certificaat) 

 

 

Jan Bosscher 
 
 

 

Voorzitter-coördinator commissie scheidsrechterszaken en plv. 
Coördinator opleidingen, begeleidingen en deskundigheids-
bevorderingen. 
 
- Aansturing commissie 
- Vereniging scheidsrechter. 
- Achtervang Scheidsrechtersaanstellingen. 
- Per 1-7-2018 aansteller KNVB/CSV-scheidsrechters voor CSV 1 
- Externe taken w.o. KNVB/PEC Zwolle/Sportservice/ Landstede en voetbalverenigingen 

en scheidsrechtersverenigingen. 
- Aansteller van CSV en/of KNVB-scheidsrechters voor PEC-oefenwedstrijden JO10 t/m 

JO14 en voor BVO-competitie JO11 en JO12 en PEC Zwolle Vr1 en Jong PEC Vrouwen en 
CSE-school. Op basis van samenwerkingsafspraken met PEC. 

-  Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 
(diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 

- Gediplomeerd KNVB-praktijkbegeleider-coach scheidsrechters voor o.a. KNVB-
opleidingen en talenten 

- KNVB lid (werk) commissie arbitrage en persoonlijk scheidsrechtersbegeleider A van ca. 
35 KNVB scheidsrechters t.b.v. KNVB Steunpunt NoordOost te Zwolle. 

- Gediplomeerd KNVB rapporteur scheidsrechters en landelijk rapporteur ZAJA en ZAJB 

- KNVB lid bezwarencommissie NoordOost (bezwaren scheidsrechtersrapporten). 
 



 

 
 

Frank Hart 

Coördinator-portefeuille opleidingen, begeleidingen en deskundigheids-
bevorderingen. 
 
-     Verenigingscheidsrechter 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 
- Geven van interne instructies, informaties en spelregels aan scheidsrechters, vereniging 

assistent-scheidrechters, leiders, trainers, spelers en ouders. 
- Aansturing en organisatie van CSV begeleiders verenigingscheidsrechters 
- Mede ondersteuning PR/Werving/Promotie. 
- KNVB docent arbitrage opleidingen sinds 2016 

 

 
 

Max Wolfkamp 

Coördinator-portefeuille scheidsrechtersaanstellingen samen met Robin 
Evenboer en plv. – scheidsrechterscoördinator en 1e aansturing portefeuille 

Coördinator-portefeuille Werving, PR, Promotie en Bijzondere Evenementen. 
 

- Aansteller CSV ’28 scheidsrechters. 
- Ondersteuning wedstrijdsecretariaat (velden, kleedkamers en wedstrijdtijden) 
- Per 1-7-2018 achtervang aansteller KNVB/CSV Scheidsrechters voor CSV 1 
- Achtervang scheidsrechtersaanstellingen t.b.v. PEC 
- Mede ondersteuning PR/Werving/Promotie. 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 

(diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 
- KNVB-scheidsrechter Zaterdag Jeugd ZAJD 
- KNVB Landelijk Assistent-Scheidsrechter ZO ASR Groep C 
- KNVB docent sinds 2019 
- KNVB Scheidsrechterbegeleider B sinds 2019. 

 

 

 
 

Robin Evenboer 
 

Coördinator-portefeuille scheidsrechtersaanstellingen (samen met Max 
Wolfkamp) 
 
- Aansteller CSV ’28 scheidsrechters 
- Ondersteuning wedstrijdsecretariaat (velden, kleedkamers en wedstrijdtijden) 
- Mede ondersteuning PR/Werving/Promotie en gedeelte administratie. 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 

(diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 
- KNVB-scheidsrechter Zaterdag Jeugd ZAJD. 
 

 

 
 

Eelco Buding 

Coördinator-portefeuille Werving, PR, Promotie en Bijzondere 
Evenementen. 
 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 

(diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 
 

 



 
 

 
Sandra van 
Kasteren- 
Oosterhof 

 

Lid algemene arbitrage ondersteuning. 
 
- Ondersteuning bij portefeuille werving, pr, promotie en bijzondere evenementen 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 

(diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 

 

 

 
 

Wilfred Füchten 
 

Lid algemene arbitrage ondersteuning. 
 
- Mede ondersteuning bij bijz. evenementen en toernooien  
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 
- KNVB-praktijkbegeleider. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lars den Enting 
 

Lid commissie algemene arbitrage ondersteuning. 
 
- Verenigingscheidsrechter 
- Verzorgen van conditie- en looptrainingen voor Verenigingscheidsrechter.  

(In ontwikkeling) 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 

(diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 
- KNVB-scheidsrechter jeugd ZAJD 

 

 
 

 
 

Boris de Geest  
 

Lid commissie en ambassadeur pupillen-jeugd. 
 
- Werving en promotie 
- Begeleiding scheidsrechters spelleiders-pupillenscheidsrechters/ jeugdscheidsrechters 
- Verenigingscheidsrechter  
- KNVB-scheidsrechter Zaterdag Jeugd ZAJD 

 



 
 

 
 
Ferens 
Groenhuijsen 

 

Lid commissie en ambassadeur pupillen-jeugd. 
 
- Werving en promotie 
- Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheidsrechters 

(diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 
- Verenigingscheidsrechter  

- KNVB-scheidsrechter Zaterdag Jeugd ZAJD 

Administratieve 
ondersteuning 
(Nieuw) 
 
 

Vacature (per direct). 
- Verzorgen agenda’s en verslagen 
- Bijhouden diverse overzichten 
- Facilitaire zaken. 
- Ondersteuning bij PR (Website, pr-materiaal enz) 
- Ondersteuning bij opleidingsbeleid. 
- Ondersteuning wedstrijdsecretariaat. 
- Ondersteuning bij aanstellingen 

 

 

 

Overige ondersteuning commissie. 
 

KNVB-gediplomeerd praktijkbegeleider B voor KNVB scheidsrechters of 
aankomende scheidsrechter SOIII en t.b.v. verenigingen. 
- Wim Berse 
- Rudy Esajas (ook Verenigingscheidsrechter lagere O13, O14 en O15) 

 

Begeleiden spelbegeleider/pupillenscheidsrechters en verenigingscheids-
rechters (diploma KNVB opleiding begeleider verenigingscheidsrechter) 
- Hans Groenhuijsen (ook CSV scheidsrechter) 
- Leon Groenhuijsen (ook KNVB scheidsrechters ZA Jeugd groep E) 

- Steffen Knot (pas seizoen 2020-2021 weer beschikbaar) 

- Turhan Yildiz (KNVB en CSV ‘28 scheidsrechter Senioren) 
-  

 


