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0. In het kort 
Het aanstellingsbeleid is in overleg met het bestuur opgesteld door de scheidsrechterscommissie. 
Het beleid ziet erop toe dat iedereen de regels rondom aanstellingen duidelijk heeft. 
 
1. Teams mogen nóóit zelfstandig scheidsrechters zoeken en aanstellen, (1.1 Zelfstandig 

scheidsrechters zoeken). 

a. In het verlengde hiervan mogen CSV-scheidsrechters niet gevraagd worden om te 

assisteren bij wedstrijden.  

b. Als zij toch worden gevraagd dienen zij de leider(s) door te verwijzen naar de 

scheidsrechteraanstellers. 

2. Alle oefenwedstrijden worden pas aangesteld via de wedstrijdcoördinatoren van het 

wedstrijdbureau, (1.2 Via wedstrijdcoördinatoren). 

3. Alle wijzigingsverzoeken van beker- en competitiewedstrijden lopen via de wedstrijdsecretaris, 

(1.3. wijzigingsverzoeken) 

4. Het 1e elftal dient verzoeken direct in bij de aanstellers, (1.4. Het 1e elftal) 

5. Bij onvoldoende scheidsrechters wordt er gekeken naar een eerlijke verdeling, (1.5. verdeling 

scheidsrechters)  

6. 1.5 Verdeling scheidsrechters; Er kan géén beroep gedaan worden op een specifieke 

scheidsrechter, (1.6 voorkeurs-scheidsrechter).  
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1. Regels nader uitgelegd 
De regels die onder het eerste kopje te vinden zijn worden in deze paragraaf nader uitgelegd. 
 

1.1 Zelfstandig scheidsrechters zoeken 
De scheidsrechterscommissie doet alle aanstellingen sinds 2009. Er zijn verschillende redenen 
waarom teams niet zelf opzoek mogen gaan naar scheidsrechters, hieronder enkelen: 

- CSV-scheidsrechters worden op hun eigen niveau aangesteld, teams kunnen hier geen 

rekening mee houden waardoor scheidsrechters op een te hoog niveau fluiten. Dit hangt ook 

(vaak) samen met de leeftijd van de scheidsrechter en het beleid inzake opleidingen- en 

ontwikkelingen van de scheidsrechters. Te hoog fluiten zorgt voor onnodig risico voor zowel 

de scheidsrechter als het spelletje. 

- Scheidsrechters worden vanuit één bestand aangesteld, zo kan het niet voorkomen dat een 

scheidsrechter per ongeluk dubbel ingepland staat. Als teams scheidsrechters gaan regelen 

ontstaat er chaos. 

- De scheidsrechterscommissie probeert alle teams in een seizoen (uitgezonderd 

selectieteams) even vaak van een scheidsrechter te voorzien. Als teams zelf scheidsrechters 

gaan opeisen ontstaat er ongelijkheid. 

1.2 Via wedstrijdcoördinatoren 
Oefenwedstrijden dienen via de wedstrijdcoördinator te lopen. De wedstrijdcoördinator zal eerst 
kijken of er een veld en kleedkamers beschikbaar zijn. Als dit het geval is en de wedstrijd dus 
daadwerkelijk gespeeld kan worden zal de wedstrijdcoördinator het verzoek voor een scheidsrechter 
indienen. De scheidsrechterscommissie probeert altijd een scheidsrechter aan te stellen: hoe eerder 
de oefenwedstrijd bekend is, hoe groter de kans! Minimaal 5 dagen voor de wedstrijd moeten wij op 
de hoogte zijn van de wedstrijd, anders wordt aanstellen erg lastig of onmogelijk. 
 

1.3 Wijzigingsverzoeken 
Verzoeken tot het wijzigen van een wedstrijddag of speeltijd lopen via de wedstrijdsecretaris. Sinds 
seizoen 2017/2018 werkt de wedstrijdsecretaris nauw samen met scheidsrechterscommissie en 
worden de kleedkamers en velden zelfs ingedeeld door de scheidsrechterscommissie. Toch blijven de 
verzoeken via de wedstrijdsecretaris lopen. Dit allereerst voor het overzicht, maar ook omdat de 
wedstrijdsecretaris hierin de eindverantwoording draagt. 

 

1.4 Het 1e elftal 
Verzoeken voor een scheidsrechter voor het 1e elftal worden rechtstreeks gedaan door de leider (c.q. 
staf) van het 1e elftal aan de aanstellers belast voor het 1e elftal. Hiervoor worden alleen KNVB-
officials aangesteld. 

 

1.5 Verdeling scheidsrechters 

Alle teams hebben in beginsel recht op een scheidsrechter. Bij onvoldoende scheidsrechters worden 
eerst de selectieteams voorzien van een scheidsrechter, dit zijn: het 1e,  JO19-1, JO17-1, JO16-1 JO15-
1, JO14-1 JO13-1, JO12-1, JO11-1. Hierna volgt een eerlijke en evenwichtige verdeling van 
scheidsrechters. Elke week wordt er bijgehouden welk team een scheidsrechter heeft gehad en welk 
team niet. Op deze manier wordt er over de loop van het seizoen naar een eerlijke verdeling 
gestreefd. 
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Scheidsrechters worden aangesteld voor de volgende wedstrijden: 
- Beker- en competitiewedstrijden. 

- Oefenwedstrijden (beker- en competitiewedstrijden gaan voor). 

- Het Isaac de Groot Toernooi. 

- Olde Zakk’n toernooi. 

- Overige toernooien (w.o. jaarlijks schoolvoetbaltoernooi basisonderwijs). 

Uitzonderingen op deze evenwichtige verdeling zijn: 
- Twee CSV-teams die tegen elkaar spelen. Deze krijgen bij onvoldoende scheidsrechters geen 

scheidsrechter, omdat CSV-teams tegen een extern team meer behoefte hebben aan een 

onafhankelijke scheidsrechter. 

- De JO8 t/m O12 kennen sinds seizoen ‘17/’18 een nieuwe spelvorm waar een spelbegeleider-

pupillenscheidsrechter de wedstrijd overziet. Bij deze wedstrijden worden nieuwe 

scheidsrechters ingezet die net zijn begonnen en nog opgeleid moeten worden eventueel 

ook gediplomeerden. Bij een tekort aan scheidsrechters worden de JO8, JO9 en JO10 verder 

niet aangesteld, omdat deze wedstrijden het gemakkelijkst te leiden zijn door de 

teamleiding. 

- Vanaf de O17 wordt er gekeken of er spelers in het team zitten in bezit van een 

scheidsrechtersdiploma. Is dit het geval? Dan worden zij, bij een tekort, gevraagd om zelf de 

wedstrijd te leiden. 

Heeft uw team geen scheidsrechter deze week? Dan is het uitgangspunt dat de teamleiding zelf fluit. 
Let er wel op dat u moet beschikken over een KNVB-relatienummer! (art. 5 Huishoudelijk 
Regelement).  
 
Voor alle vragen uitsluitend over de aanstellingen kunt altijd een mail sturen naar: 
scheidsrechteraanstellingen@csv28zwolle.nl. 

  

1.6 Voorkeursscheidsrechter 
Een team kan géén beroep doen op een speciale scheidsrechter, bijvoorbeeld in het kader van een 
‘moeilijke wedstrijd’ of ‘de stand in de competitie’. Scheidsrechters worden ten alle tijden op basis 
van kwaliteit en ervaring aangesteld. Ook wordt er bij een team geen vaste scheidsrechter 
aangesteld (om alle schijn van partijdigheid te voorkomen en de groei van de scheidsrechter te 
stimuleren). 
 
Stuurt u een berichtje naar ons met betrekking tot dit onderwerp dan zullen we dit kritisch bekijken. 
In beginsel zal er niet van deze regel worden afgeweken. 

2. PEC Zwolle 
Op basis van een arbitrale samenwerking tussen CSV’28 en PEC Zwolle worden CSV-scheidsrechters 
en/of KNVB-scheidsrechters regelmatig bij PEC Zwolle ingezet. Hier zijn onze scheidsrechters onder 
andere actief bij: 

- PEC Zwolle JO11 t/m JO15 en PEC Zwolle Vrouwen en Jong PEC Vrouwen (beloften). 

o Soms worden er (ook) assistent-scheidsrechters gevraagd. 

- Diverse toernooien van PEC Zwolle. 

- PEC Zwolle competitie-, beker- en oefenwedstrijden waarvoor geen KNVB-official is 

aangesteld. 

mailto:scheidsrechteraanstellingen@csv28zwolle.nl


4 
Herziene aanstellingsbeleid versie 3, d.d. 7-10-2021 
Commissie scheidsrechterszaken CSV ‘28 

 
 

Bij hoge uitzondering leiden onze eigen CSV-scheidsrechters die ook voor de KNVB fluiten ook 
wedstrijden van de JO15 t/m JO19 op PEC Zwolle. Deze wedstrijden worden in principe door een ex-
KNVB-official aangesteld, waar Jan Bosscher als achtervanger fungeert. 

3. Andere aanstellingen 
Op verzoek worden er ook scheidsrechters aangesteld voor internationale toernooien (w.o. Meppel, 
SVI, Be Quick ’28). Tevens wordt vrijwel jaarlijks het schoolvoetbaltoernooi bij CSV’28 georganiseerd, 
welke bijna uitzonderlijk door CSV-scheidsrechters geleid wordt 

4. Contactgegevens 
Het centrale e-mailadres wordt door de iedereen van de portefeuille ‘aanstellingen’ bekeken, 
mailtjes naar dit mailadres leveren dan ook het meeste op: 
 

scheidsrechteraanstellingen@csv28zwolle.nl 
 

De scheidsrechterscommissie heeft de volgende bezettingen op deze portefeuille: 

Coördinator en portefeuillehouders: aanstellingen (tevens het aanspreekpunt) 

Max Wolfkamp 06-41685295 

Robin Evenboer 06-25443911 

Sandra van Kasteren (ondersteuning) 06-42490704 

Ferens Groenhuijsen (ondersteuning) 06-49065002 

Achtervanger bij calamiteiten  

Jan Bosscher 06-42383699 

  

 Aanstellingen voor het 1e elftal Aanstellingen PEC Zwolle 

1e  Jan Bosscher Jan Bosscher 

2e  Max Wolfkamp Max Wolfkamp 

3e   Robin Evenboer 

5. Overige informatie 
Bent u of kent u iemand die graag scheidsrechter zou willen worden? Dan horen we graag van u via 
scheidsrechter@csv28zwolle.nl! We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. 
 

5.1 Wedstrijdschema 
- Aanstellingen worden naar scheidsrechters verzonden via e-mail en een WhatsApp-groep. 

o Reactie (met akkoord/niet akkoord) kan via WhatsApp of e-mail. 

- De verantwoordelijke aansteller draagt zorg voor publicatie op de website en club app 

voetbalassist via wedstrijdsecretariaat. Er worden geen wedstrijdschema’s meer gestuurd 

naar alle kader waaronder trainers, leiders beheer, commissies enz.. 

- Bij wijzigingen na publicatie worden alleen teams op de hoogte gesteld die bij de wijziging 

betrokken zijn via een app of telefoon. 

- De informatie, (fouten voorbehouden), op het Tv-scherm in de hal is leidend. Op de 

wedstrijddag dient deze door iedereen gecontroleerd te worden. 

5.2 Bijzondere gevallen 
In bijzondere gevallen, betreffende aanstellingen, beslist de scheidsrechterscommissie. Er kan dan 
eventueel ook afgeweken worden van bovengenoemde procedure. 

mailto:scheidsrechteraanstellingen@csv28zwolle.nl
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