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Inleiding 
 
In maart 2013 werd door het bestuur van de vereniging het eerste arbitrageplan voor de club 
vastgesteld. Actualisering van het arbitrageplan is gebeurd in 2015, maar behoeft ook nu enkele 
aanpassingen.  
  
De doelstellingen in het arbitrageplan 2020 – 2025  zijn een vervolg op de doelstellingen van het 
arbitrageplan 2015 – 2018 en  worden als volgt geformuleerd: 

- Arbitrageklimaat/ werving/begeleiding & opleiding alsmede faciliteiten en financiën dienen 
jaarlijks te worden gemonitord en aangepast aan de actualiteit.  

-  Bij elke jeugdwedstrijd wordt een opgeleide verenigingsscheidsrechter aangesteld daar waar 
geen scheidsrechteraanstelling vanuit de KNVB plaatsvindt.  We slagen er in, om dit bij onze 
jeugdelftallen voor bijna 100% te realiseren.  Door de stijging van het aantal seniorenelftallen 
blijft het een uitdaging om ook voor deze wedstrijden een opgeleide clubscheidsrechter aan 
te stellen. 

- De club beschikt inmiddels over een coördinator scheidsrechters en  tenminste 3 
praktijkbegeleiders voor de jeugdscheidsrechters. Zij vormen gezamenlijk de scheidsrechter 
commissie (SC) van de v.v. Drechtstreek. 

- Werving, opleiding en behoud dient jaarlijks te worden geactualiseerd waarmee nieuwe 
scheidsrechters worden geworven. Gestreefd wordt om 1x per 2 jaar een opleiding 
vereniging scheidsrechters i.s.m. de KNVB en omliggende verenigingen te realiseren.  

- Behoud van de opgeleide vereniging scheidsrechters dient voortdurend aandacht te krijgen. 
- De rol van de scheidsrechters commissie (SC) dient verder geprofessionaliseerd te worden.  
- Een lid van de SC is iedere zaterdagmorgen zichtbaar aanwezig op het complex.  
- Verkrijgen van het hercertificerings certificaat KNVB/ARAG Faiorplay 

 
 
ARAG kwaliteitskeurmerk 
Door de ontwikkelingen op arbitragegebied in de afgelopen jaren binnen onze vereniging en de 
realisatie van de doelstellingen uit het arbitrageplan 2015 – 2018 is de v.v. Drechtstreek in 2016 
ARAG/KNVB gecertificeerd.  Een kwaliteitskeurmerk waar onze vereniging terecht trots op is. Begin 
2020 hebben binnen de KNVB landelijk 80 verenigingen dit certificaat mogen ontvangen.  
 
Wat houdt dit in? 
Goede scheidsrechters zorgen er samen met spelers en trainers voor dat wedstrijden sportief en 
plezierig verlopen. Zij dragen bij aan de kwaliteit van het voetbal. Om de kwaliteit en zichtbaarheid 
van scheidsrechters en daarmee het plezier op de velden te vergroten, stimuleren KNVB en ARAG 
professioneel arbitragebeleid binnen de verenigingen. Dit beleid is terug te zien in de begeleiding en 
opleiding van scheidsrechters, de waardering en uitrusting van scheidsrechters en de wijze waarop- 
het arbitragebeleid een plek heeft gekregen binnen de vereniging.  
 
Het blijft een uitdaging om het niveau van onze scheidsrechters constant te verbeteren, werving en 
behoud hoog in het vaandel te hebben staan en zorg te dragen voor de verdere borging van ons 
scheidsrechterkorps binnen de vereniging. Om dit te bewerkstelligen is dit arbitrageplan 2020- 2023 
opgesteld, waardoor voldaan wordt aan de richtlijnen van KNVB/ARAG (zie bijlage 2) zodat we ook in 
de komende jaren aan deze hoge kwaliteit blijven voldoen.  
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1. Visie op arbitrage 
 

1.1 Inleiding 
Voetbalvereniging Drechtstreek is een vereniging die het beoefenen en het bevorderen van de 
voetbalsport als belangrijkste doelstelling heeft en streeft naar een optimale mix tussen prestatie en 
recreatie, waarbij de sportiviteit hoog in het vaandel staat. 
De cultuur binnen de vereniging wordt bepaald door de leden. De houding van leden en vereniging 
dienen overeen te komen met de geaccepteerde normen en waarden zoals deze in de hedendaagse 
maatschappij gelden en dienen te leiden tot een prettige verhouding zowel binnen de vereniging als 
naar buiten toe. 
 
Een goede organisatie van de clubarbitrage is daarbij van groot belang. Als Drechtstreek  de arbitrage 
goed geregeld heeft, helpt dat enorm bij de werving en het behoud van een tevreden 
scheidsrechterskorps. En het behoeft geen toelichting: het leiden van wedstrijden is óók een sport! 
Zonder al die scheidsrechters kunnen we als vereniging de deuren wel sluiten. 
 
De jeugd binnen onze club is hierin een belangrijke doelgroep als het gaat om het in stand houden 
van het hiervoor beschrevene. 
VV Drechtstreek realiseert zich dat zij als vereniging een bijdrage levert aan de ontwikkeling van haar 
jeugdleden en is bereid hieraan bij te dragen middels een zo’n breed mogelijk palet aan 
mogelijkheden.  
Passend bij de maatschappelijke taak als vereniging, streeft de club er dan ook naar haar 
(jeugd)leden zelfontplooiingsmogelijkheden te bieden en verantwoordelijkheid te laten dragen door 
haar (jeugd)leden in de gelegenheid te stellen om scheidsrechter te worden. 
 
Een gestructureerde benadering van dergelijke clubarbitrage vereist echter een weloverwogen 
beleid. Het is daarom geen overbodige luxe om de vele aspecten van clubarbitrage goed te 
overdenken, intern te bespreken en het beleid op dit terrein vast te leggen in een plan. Het maken 
van een clubarbitrageplan dwingt ons om een richting te kiezen ten aanzien van alle belangrijke 
aspecten van clubarbitrage en voorkomt dat zaken onbewust over het hoofd worden gezien of 
‘blijven liggen’. Bovendien biedt het clubarbitrageplan houvast bij de periodieke (bijvoorbeeld 
jaarlijkse) evaluatie van de ontwikkelingen op dit gebied.  
 

1.2   Arbitrageklimaat 
‘Zonder respect geen voetbal’ is het motto dat de KNVB en V.V. Drechtstreek huldigen. Dit motto is 
leidend in de werving, begeleiding en beoordeling van (jeugd)scheidsrechters. De (jeugd) 
scheidsrechters zijn  - ook als speler in hun eigen team – ambassadeur van vv Drechtstreek als het 
gaat om het uitdragen van sportiviteit en respect. 
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2 Scheidsrechterscommissie  
 
2.1  Inleiding  
De scheidsrechterscommissie (SC) bestaat uit een coördinator en minimaal 3 leden. Taken en 
verantwoordelijkheden van de leden van de SC zijn opgenomen in te taakomschrijving (zie 2.3 t/m 
2.5) van de SC. Onderling worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende leden 
besproken, zodat een gezonde werkverdeling ontstaat. Deze taakverdeling (zie bijlage 3) wordt 
jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. De voorzitter (scheidsrechters coördinator) is 
eindverantwoordelijke en tevens lid van het jeugdbestuur. De SC komt minimaal 2x per in 
vergadering bijeen. 
 
2.2  Missie Scheidsrechterscommissie  
De missie van de scheidsrechterscommissie wordt als volgt omschreven: “De 
scheidsrechterscommissie stelt zich ten doel zorg te dragen voor een optimale inzet, begeleiding en 
coaching van onze verenigingsscheidsrechters, zodat zij met plezier hun wedstrijden fluiten en 
daardoor als scheidsrechter behouden blijven voor de vereniging. Alsmede  
het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis 
voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn sport op correcte 
wijze beoefent.” 

 

Dit betekent tegelijkertijd dat de  (jeugd)scheidsrechters (en andere vrijwilligers) van vv Drechtstreek  
van begin tot eind het gevoel hebben dat zij hun taak in een veilige omgeving kunnen uitoefenen. 
Constant moet er de mogelijkheid zijn op iemand terug te vallen. Daarnaast moeten trainers, 
begeleiders en ouders van zowel het eigen team als ook van de gasten op de hoogte te worden 
gebracht van het feit dat junioren de rol van (beginnende) verenigingsscheidsrechter vervullen. Als er 
toch klachten zijn, kan men contact opnemen met de praktijkbegeleider Scheidsrechters of de 
scheidsrechtercoördinator. 
De profielschetsen en taken leden scheidsrechterscommissie: 
 
2.3 Profiel Coördinator scheidsrechters 
De coördinator scheidsrechters valt onder verantwoordelijkheid van (de voorzitter van) het 
jeugdbestuur van vv. Drechtstreek.  
Hij/zij draagt de verantwoordelijkheid voor de werving, begeleiding, planning en opleiding van de 
scheidsrechters en de praktijkbegeleiders. 
Een coördinator scheidsrechters dient te voldoen aan de volgende kenmerken: 
- onderschrijft de doelstelling van de vereniging 
- heeft organisatorische kwaliteiten 
- is bereid de verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit en de organisatie van de arbitrage van 
de vereniging 
- kan goed omgaan met de doelgroepen 
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
- is bereid regelmatig overleg te plegen met betrokkenen. 
 
Rol en verantwoordelijkheden 
 
De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging. 
Hij vervult een belangrijke rol als kwaliteitsbewaker van de arbitrage-activiteiten van de vereniging. 
De coördinator onderhoudt een relatie met de KNVB op het gebied van arbitrage. 
De  coördinator staat voor de uitdaging de kwaliteit van de arbitrage van de vereniging (verder) te 
ontwikkelen en te bewaken. De coördinator is gericht op de verdere ontwikkeling van arbitrage in de 
vereniging en heeft oog voor de belangen van arbitragekader en die van de vereniging. 
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Taken 
 
- Uitdragen van arbitragebeleid/visie; 
- Informeren van arbitragekader; 
- Begeleiden van arbitragekader; 
- Stimuleren tot het volgen van (bij)scholingen. 
- Bewaken van de kwaliteit van de arbitrage  
- contact onderhouden met de KNVB 
- vervullen van een voorbeeldfunctie 
- jaarlijks indienen van de begroting t.b.v. de scheidsrechters 
 
Concreet betekent dit dat de coördinator: 
- verenigingsscheidsrechters en praktijkbegeleiders informeert over hun taken 
- arbitrage-activiteiten evalueert met betrokkenen (scheidsrechters, praktijkbegeleiders, coaches en 
de het bestuur) 
- vrijwillig kader (verenigingsscheidsrechters, praktijkbegeleiders, scheidsrechters etc.) stimuleert tot 
het volgen van (bij)scholingen 
- (bij)scholingen organiseert voor vrijwillig kader (verenigingsscheidsrechters, Praktijkbegeleiders 
etc.) 
 
2.4 Profiel medewerker SC 
Deze functionaris is bij voorkeur een persoon die zelf scheidsrechters-ervaring heeft,  
gemotiveerd en beschikbaar is en die fair play hoog in het vaandel hebben staan. 
 
Rol en verantwoordelijkheden : 
 
De medewerker SC  verzorgt periodieke begeleiding van  de verenigingsscheidsrechters. 
De begeleiding bestaat uit het voeren van begeleidingsgesprekken, waarin feedback (terugkoppeling) 
een belangrijke rol speelt, en het geven van adviezen. De praktijkbegeleider vervult een 
voorbeeldfunctie. 
De SC staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en de 
feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau.  
De praktijkbegeleider tracht door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen de 
scheidsrechter terug te laten kijken op het eigen handelen. 
Stappenplan Arbitrage 
Taken 
 
- informeren, adviseren en ondersteunen van de scheidsrechter; 
- observeren en analyseren van de scheidsrechter; 
- coachen en begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd; 
- communiceren op passende wijze; 
- voeren van kennismakingsgesprek; 
- voeren van begeleidingsgesprekken; 
- vragen, ontvangen en geven van feedback; 
- stimuleren van zelfstandigheid; 
- opstellen van begeleidingsrapport. 
- uiterlijk 1 week van te voren zorg voor de scheidsrechterindeling bij de door de KNVB geplande 
wedstrijden. 
 
De leden van de SC begeleiden nieuwe scheidsrechters voor, tijdens en na hun eerste wedstrijd en 
zorgen ervoor dat de beginnend scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd op de juiste wijze 
wordt geïntroduceerd bij de leiders van de teams die hij/zij fluit. Hiervoor is de begeleidingsdienst in 
het leven geroepen (zie 2.6). 
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Concreet betekent dit dat de leden van de SC: 
- al dan niet opgeleide verenigingsscheidsrechters begeleidt.; 
- kennismakingsgesprekken voert; 
- begeleidingsgesprekken op basis van observaties voert; 
- feedback vraagt, ontvangt en geeft; 
- scheidsrechters informeert, adviseert en ondersteunt; 
- scheidsrechters van verschillende leeftijden begeleidt en coacht; 
- open staat voor vragen; 
- een voorbeeldfunctie vervult voor scheidsrechters en (andere) praktijkbegeleiders; 
- een begeleidingsrapport opstelt; 
- contact onderhoudt met de coördinator scheidsrechters; 
- terugkijkt op eigen handelen. 
 
Daarnaast dragen zij er zorg voor dat de nieuwe scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd is 
voorzien van de beschikbare basisattributen en dat deze instructies ontvangt m.b.t. de 
administratieve afhandeling na afloop van de wedstrijd. 
Concreet betekent dit: 

- scheidsrechter planning maken; 
- kennismakingsgesprekken voeren; 
- introductie van nieuwe scheidsrechters in de vereniging  verzorgen; 
- scheidsrechters van verschillende leeftijden begeleiden en coachen; 
- begeleidingsrapportages opstellen ten behoeve van de scheidsrechterbegeleider; 

 
 

2.5 Plaats in de organisatie 
De scheidsrechterscommissie van v.v. Drechtstreek is ondergebracht bij het jeugdbestuur van de club 
vanuit het oogpunt dat met name jeugdscheidsrechters een goede begeleiding moeten krijgen. 
Vanwege het feit dat dit bestuur haar financiële middelen verkrijgt uit de algemene middelen van het 
hoofdbestuur voert zij echter rechtstreeks overleg met de secretaris van het hoofdbestuur waar het 
om financiële middelen gaat. Het organogram van de organisatie ziet er daarmee als volgt uit: 
 

 
 

Jeugdbestuur

Coördinatoren junioren Coördinatoren pupillen Scheidsrechterscommissie

Hoofdbestuur
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2.6  Wedstrijdaanstellingen 
Scheidsrechteraanstellingen worden tenminste 1 week van te voren gepubliceerd op de website van 
de vereniging. Daarnaast worden de aangestelde scheidsrechters persoonlijk geïnformeerd over hun 
aanstelling middels email of de berichtendienst What’s App.Scheidsrechters dienen zich uiterlijk drie 
dagen voor de wedstrijd af te melden. 
 
2.7 Begeleidingsdienst 
Om aan de coaching en begeleiding van met name onze jongste scheidsrechters invulling te geven, 
heeft de SC met ingang van het seizoen 2019 – 2020 een begeleidingsdienst ingesteld. Tussen 08.00 
uur en 12.00 uur, dus de tijd, dast onze jongste teams spelen en onze jongste scheidsrechters fluiten, 
is een lid van de SC  zichtbaar aanwezig op ons complex. Hij functioneert als eerste aanspreekpunt 
voor de jeugdscheidsrechters. Bij (dreigende) incidenten is hij direct aanspreekbaar en zal ook zelf 
anticiperen op problemen langs de lijn.  Daarnaast heeft hij tot taak de scheidsrechters positief te 
coachen en zal, bij problemen, dit met de betreffende scheidsrechter bespreken. De eerste 
ervaringen met deze begeleidingsdienst zijn bijzonder positief. Zowel onze scheidsrechters, maar ook 
de trainers en leiders van de verschillende teams, stellen deze vorm van begeleiding zeer op prijs. 
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3  De scheidsrechter 
 
3.1. Inleiding 
VV. Drechtstreek tracht zoveel mogelijk jeugdleden te stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling door 
mogelijkheden aan te reiken die daartoe bijdragen. Dit betekent dat enthousiaste jeugdleden zoveel 
mogelijk in staat worden gesteld ervaring op te doen als jeugdscheidsrechter en hier geen 
leeftijdseisen aan gesteld worden. Jeugdscheidsrechters <12 jaar worden toe geleidt naar de 
opleiding ‘pupillenscheidsrechter KNVB’ die vanaf de leeftijd van 12 jaar mag worden gevolgd.  
Dit betekent dat 12-minners in principe zoveel mogelijk in staat worden gesteld om ‘kabouter/mini’ 
teams en lage F-teams te fluiten, zodat zij al enige ervaring opdoen alvorens zij naar de opleiding 
gaan. 
 
3.2 kenmerken scheidsrechters 
Zowel een jeugdscheidsrechter als een volwassen scheidsrechter voldoet aan de volgende 
kenmerken: 
- is bereid de spelregels te leren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen 
- is bereid de cursus ‘Vereniging scheidsrechter’ te volgen 
- is beschikbaar om regelmatig een wedstrijd te fluiten 
- heeft een positieve instelling  
- staat open voor begeleiding door praktijkbegeleider en/of scheidsrechtercoaches. 
 
3.3 inzet jeugdscheidsrechters 
Jeugdscheidsrechters van 12 jaar of ouder worden ingezet naar inzicht van de 
scheidsrechterscommissie en de jeugdscheidsrechter (en/of ouders) zèlf.  
 
Nieuwe scheidsrechters worden in eerste aanleg ingedeeld bij de JO11 en JO12 wedstrijden om 
vervolgens periodiek een stapje hoger te worden ingedeeld, afhankelijk van kwaliteit en opleiding. 
  
Een ontwikkeltraject voor nieuwe scheidsrechters kan er dan als volgt uitzien: 
Seizoen 1: eerste seizoenshelft lagere jo11 en JO12 teams; tweede seizoenshelft hogere JO11 -teams 
Seizoen 2: eerste seizoenshelft lagere JO12 teams, vervolgens hogere JO12 teams 
Seizoen 3: eerste seizoenshelft lagere JO13 teams, vervolgens hogere JO13 teams 
Seizoen 4: eerste seizoenshelft lagere JO14 teams, vervolgens hogere JO 14teams 
Et cetera 

 
3.4  Inzet verenigingsscheidsrechter senioren 
Het aanstellen van vereniging scheidsrechters op de jeugdelftallen van JO13 t/m JO19 lukt in vrijwel 
100% van de wedstrijden.  Uitdaging blijft het aanstellen van scheidsrechters op de wedstrijden van 
JO11 en JO12 (half veld, zie ook 4.4. “vanzelfsprekende dienstverlening” van dit arbitrageplan) 
alsmede de senioren elftallen.  
 
De volwassen verenigingsscheidsrechters hebben bij voorkeur eigen voetbal ervaring opgedaan, zijn 
gemotiveerd en hebben voldoende leidinggevende capaciteiten om een wedstrijd in goede banen te 
leiden.  
V.V. Drechtstreek streeft ernaar al haar verenigingsscheidsrechters op te leiden via de KNVB. 
Uitgangspunt is dat – conform het streven van de KNVB - 95% van de wedstrijden in de 
seniorenafdeling wordt geleid door scheidsrechters, die de Basis Opleiding Scheidsrechter succesvol 
hebben afgerond. 
Volwassen BOS/verenigingsscheidsrechters kunnen, indien gewenst,  een beroep doen op extra 
ondersteuning van een praktijkbegeleider. 
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4. Werving en behoud 

 
4.1 Inleiding 
Al in het seizoen 2012-2013 is gericht begonnen met het werven van  scheidsrechters. In de jaren 
ervoor werden scheidsrechters incidenteel geworven door de coördinatoren van de vereniging. Het 
aantal scheidsrechters in 2020 bedraagt 29. 
Het overgrote deel van onze scheidsrechters is overigens zelf actief als voetballer in één van de 
(junioren)teams van de vereniging.  
Uitgangspunt is dat spelen in het eigen team voor het jeugdlid de eerste prioriteit heeft. Hierdoor 
komt het voor dat – ondanks de grote hoeveelheid beschikbare scheidsrechters – sommige 
wedstrijden geleid moeten worden door jeugdleiders van de betreffende teams als het 
speelprogramma indeling van scheidsrechters niet toelaat. 
 
4.2 Wervingsactiviteiten 
Werving van nieuwe scheidsrechters geschiedt het hele jaar door. Afdelingscoördinatoren stimuleren 
leiders/trainers en spelers van jeugdteams zich aan te melden als scheidsrechter. 
Daarnaast organiseert de scheidsrechtercommissie jaarlijks spelregelavonden, waarbij nadrukkelijk 
aandacht voor werving is. 
Voorafgaand aan een nieuw voetbalseizoen worden (toekomstige) eerstejaars JO13 spelers en hun 
ouders uitgenodigd voor een spelregelinformatieavond (‘van klein naar groot veld’) waarbij ook 
specifieke aandacht is voor de werving. 
 
Daarnaast vindt algemene PR plaats gedurende het seizoen door op zichtbare plaatsen posters of 
flyers op te hangen met wervende teksten en/of wervingsoproepen via de website te doen. 
Ook worden jaarlijks stimuli bedacht om nieuwe scheidsrechters te werven via bestaande 
scheidsrechters. Hierbij moet gedacht worden aan het ‘verdienen’ van een consumptiekaart of een 
bal, bij het aandragen van een nieuwe scheidsrechter. 
 
Aan het einde van het seizoen wordt trainers gevraagd één training te wijden aan partijspel, waarbij 
de spelers ieder een periode als scheidsrechter fungeren. De opbouw van een dergelijke training is 
als volgt: 
 1. een kort inleidend praatje;  
2.  diverse partijvormen wisselende scheidsrechters;  
3.  tussentijds positieve feedback en aanwijzingen geven;  
4.  een nabespreking (Hoe vonden jullie het? Wat viel op? Wat heb je geleerd?).   
  
 
4.3. Doelgroepenaanpak 
De grootste aandacht voor de werving van nieuwe scheidsrechters  ligt bij v.v. Drechtstreek in de 
categorie JO13 en JO14 - junioren. 
 
In de afgelopen periode is gebleken dat veel scheidsrechters hun inzet beëindigen als zij in de JO15-
junioren actief zijn of worden. Als reden hiervoor geven de scheidsrechters dat zij andere interesses 
hebben gekregen en daar prioriteit aan willen geven. In dit verband moet gedacht worden aan 
bijbaantjes, maar ook aan te bezoeken festiviteiten op vrijdagavond en/of liefdesrelaties. 
Jeugd uit de JO13 - categorie heeft inmiddels spelregelkennis opgebouwd, waardoor zij in staat zijn 
zelfstandig wedstrijden te leiden. Goede begeleiding en coaching vanuit de SC  is daarbij essentieel.  
 
Bij de werving van nieuwe scheidsrechters,  worden ook andere motieven ingebracht, zoals:  
Relationele motieven 
- Gezelligheid 
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- Mensen ontmoeten 
- Vrienden maken 
- Leeftijdsgenoten ontmoeten met dezelfde interesses 
- Met anderen samenwerken 
Zelfontplooiings-motieven 
- Eigen kwaliteiten en interesses ontdekken 
- Leerschool voor later: verantwoordelijkheid leren dragen, organiseren, communiceren, etc. 
- Opstapje naar betaald werk: CV-building 
Ontspannings-motieven 
- Anders dan gewoon 
- Nieuwe ervaring 
- Nieuwsgierigheid 
- Vrijwilligerswerk als leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding 
- Negatieve keus: verveling 
Ideële motieven 
- Hobby (sport) wordt vrijwilligerswerk 
- Ligt in het verlengde van studie (eventueel voor studiepunten) 
Externe/ expressieve motieven 
- Status: nuttig zijn, vrijwilligerswerk als manier om betekenis aan het leven te geven 
- Identiteit ontlenen 
- Laten zien wat je kunt: gewaardeerd worden, bevestiging krijgen 
- Sociale druk: je als het ware verplicht voelen iets voor de vereniging te doen 
 
 

4.4. Vanzelfsprekende dienstverlening 
Zoals al gememoreerd, lukt het niet altijd om 100% van onze wedstrijden te voorzien van een 
scheidsrechter. Mede door blessures, ziekte of vakantie, maar ook door het feit dat veel van onze 
(jeugd)scheidsrechters nog zelf voetballen, lukt het niet altijd om onze JO11 en JO12 wedstrijden 
iedere week te voorzien van een club/verenigingsscheidsrechter. 
 
Als back-up voor deze wedstrijden wordt binnen de vereniging met ingang van het seizoen 2020 – 
2021 een pilot gedraaid onder de kop: “vanzelfsprekende dienstverlening”.  Doelstelling van dit 
project is, om leden van de vereniging vrijwilligerswerk te laten doen binnen de vereniging, maar ook 
om jeugdspelers uit de elftallen JO15 t/m JO19 kennis te laten maken met het zijn van scheidsrechter 
binnen de club. Zij zullen primair worden aangesteld voor de JO11 en JO12 wedstrijden (half veld).  
 
De scheidsrechterscommissie zal deze nieuwe scheidsrechters uitvoerig begeleiden en kennis laten 
maken met de (afwijkende) spelregels voor deze categorie.  De opleidingscoördinator van de SC zal 
bij de start van de pilot een instructieavond beleggen, om de doelgroep in instrueren.  
 
Regelmatig zal de pilot, die vanuit het bestuur van de v.v. Drechtstreek wordt opgezet, worden 
geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
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5. Faciliteiten 
 
5.1 Inleiding  
Verenigingsscheidsrechters zijn een groot goed binnen de vereniging. Zonder scheidsrechters is het 
competitie voetbal niet mogelijk. Daarom koesteren we onze scheidsrechters. Jaarlijks wordt een 
begroting ingediend bij het bestuur van de v.v. Drechtstreek. Ook de club sponsors hebben oog voor 
onze scheidsrechters. Hierdoor waren we in de gelegenheid om al onze scheidsrechters bij aanvang 
van het seizoen 2019 – 2020 helemaal in het nieuw te kleden. Een prachtig gezicht, als op al onze 
velden de scheidsrechters in hetzelfde, professionele KNVB tenue hun wedstrijden fluiten.  Nieuwe 
scheidsrechters hebben niet alleen recht op kleding, maar op alle aspecten, die nodig zijn om een 
goede scheidsrechter te zijn. In dit hoofdstuk gaan we dan ook in op de wijze, waarop v.v. 
Drechtstreek zorg draagt voor verdere professionalisering van het scheidsrechters korps. 
 
5.2 Informatiepakket 
Belangstellenden voor de functie van scheidsrechter richten zich tot de scheidsrechtercoördinator. 
Hij voorziet de belangstellende van digitale informatie over de mogelijkheden bij v.v. Drechtstreek. 
Indien de belangstellende zich als scheidsrechter aanmeldt, wordt deze voorzien van een 
informatiepakket met daarin de KNVB spelregels en het arbitrageplan van de vereniging. 

 
5.3 Attributen 
De scheidsrechters worden door de vereniging voorzien van een tenue. Dit tenue wordt hen in 
bruikleen gegeven en wordt geretourneerd als de scheidsrechter stopt met fluiten. Daarnaast 
ontvangen alle scheidsrechters: 

- KNVB notitieboekje 
- Fluit 
- set gele/rode kaarten. 
- 2 drankjes per wedstrijd 
- snackkaart, goed voor 5 snacks/broodjes gedurende het seizoen 
- uitnodiging vrijwilligersavond / BBQ 
 
Door de SC wordt de betreffende nieuwe scheidsrechter actief begeleid tijdens de 
begeleidingsdienst. 

 
 5.4 Opleidingen 
Als na verloop van tijd de scheidsrechter aan geeft het fluiten leuk te vinden, wordt hij aangemeld 
voor de cursus ”verenigingsscheidsrechter” van de KNVB. De v.v. Drechtstreek streeft er naar om 
minimaal 1x per 2 jaar een dergelijke cursus te organiseren, eventueel in samenwerking met de 
omliggende verenigingen. 
 
Volwassen (kandidaat-)scheidsrechters worden in de gelegenheid gesteld de BOS / Opleiding 
Verenigingsscheidsrechter bij de KNVB te volgen. 
 
Indien de beoordelingen van de praktijkbegeleider dit ondersteunen, wordt ook aan 
jeugdscheidsrechters vanaf 14 jaar de mogelijkheid geboden de BOS/Verenigingsscheidsrechter 
opleiding te volgen. 
Dit gebeurt na een motivatiegesprek dat een lid van de SC heeft met de kandidaat, eventueel in 
aanwezigheid van ouders. 
 
De SC heeft met de KNVB de afspraak gemaakt, dat potentiele KNVB scheidsrechters vanuit de 
vereniging bij de KNVB worden aangemeld. 
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5.5 KNVB lidmaatschap en maatschappelijke stage 
Scheidsrechters, die vanwege een door hun opleiding verplichte maatschappelijke stage hun taak 
uitoefenen, zijn er aan gehouden tenminste 10 wedstrijden per seizoen te fluiten.  
V.V. Drechtstreek draagt zorg voor betaling van de KNVB contributie voor scheidsrechters die geen 
actief lid van de vereniging zijn. 
  
 

6. Slotwoord 
 
VV Drechtstreek realiseert zich dat zij als vereniging niet zonder mensen kan, die bereid en in staat 
zijn om de wedstrijden van haar elftallen te leiden. Die wetenschap, in combinatie met de 
maatschappelijke functie die zij zich als vereniging toedicht, heeft geleid tot dit arbitrageplan. 
In een veranderende maatschappij, waarin algemeen geldende normen en waarden steeds vaker 
onder druk lijken te komen, is het een uitdaging om deze (jonge) mensen, de scheidsrechters, te 
vinden. 
 
Dit arbitrageplan beoogt richting te geven aan een klimaat, waarbij scheidsrechters zich prettig 
voelen bij onze club en zich gesteund voelen bij eventuele problemen zodat het gemakkelijker wordt 
om bestaande scheidsrechters te behouden en nieuwe te werven. 
 
De v.v. Drechtstreek ziet het daarnaast als een uitdaging om het in 2016 verworven 
kwaliteitskeurmerk ARAG/KNVB te continueren. Met dit derde arbitrageplan wordt verdere invulling 
gegeven aan de professionalisering van de arbitrage binnen onze vereniging en invulling gegeven aan 
de KNVB/ARAG gestelde richtlijnen, zoals aangegeven in bijlage 2 van dit document. 
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Bijlage I                                            
 

Jaarplanning (terugkerend) 

 
 
 
April:  aanschrijven trainers/leiders om stimulans tijdens slottrainingen te bieden i.r.t. opdoen 

scheidsrechterervaring. 
 
Mei : Elftalindeling komend seizoen bekend; werving onder alle D & C teams door persoonlijke e-

mail te sturen; postercampagne en website-vermeldingen. 
 
Juni: ( uitnodiging)vrijwilligersavond. Inleveren tenues. 
 
September (voor seizoenstart):  

- Beschikbare materialen (tenues e.d.) uitreiken & uitleg spelregels Mini’s, JO11 en JO12 -
pupillen aan nieuwe aanwas tijdens informatiebijeenkomst 

- Aanmeldingsprocedure scheidsrechtersopleidingen KNVB 
- aanschrijven alle beschikbare scheidsrechters om te informeren omtrent wijze van 

wedstrijdindeling, afmeldprocedures, opleidingswensen etc. 
 
Januari (winterstop):  

- aanschrijven alle beschikbare scheidsrechters in het kader van tussenevaluatie-moment (wat 
kan er beter?, waar is behoefte aan?). 

- Nieuwe aanwas bevragen op eerste ervaringen, zelfevaluatie formulieren verstrekken. 
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Bijlage 2:   

 

Richtlijnen KNVB/ARAG Fairplay certificaat 
 
Een KNVB|ARAG Fairplay gecertificeerde vereniging: 

• Heeft een opgeleide scheidsrechters coördinator;  

• Heeft een scheidsrechterscommissie; 

• Organiseert minimaal tweemaal per seizoen een bijeenkomst voor scheidsrechters; 

• Bezet 100% van de wedstrijden met een scheidsrechter; 

• Heeft 95% van de scheidsrechters gediplomeerd (pupillenscheidsrechter- en/of 
verenigingsscheidsrechterdiploma) en geregistreerd in sportlink; 

• Laat hun scheidsrechters begeleiden door opgeleide scheidsrechtersbegeleiders; 

• Stelt kleding beschikbaar aan de scheidsrechters; 

• Heeft het clubarbitragebeleid geborgd binnen de vereniging door middel van een up-to-date 
clubarbitrageplan en een vast aanspreekpunt binnen het bestuur; 

• Heeft clubarbitrage op een herkenbare plek op de website staan en plaatst veelvuldig 
nieuwe informatie; 

• Neemt richting (buurt)verenigingen een voorbeeldrol aan op het terrein van clubarbitrage 
(bijv. het organiseren van een regionaal overleg, initiator in het delen van kennis met andere 
verenigingen). 
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Bijlage 2: 

Taakverdeling leden S.C.  v.v. Drechtstreek 
Vast gesteld in SC vergadering 27 juni 2019                                                                                     

 
 
 
Missie: De scheidsrechterscommissie (SC) stelt zich ten doel zorg te dragen voor een optimale inzet, begeleiding 
en coaching van onze verenigingsscheidsrechters, zodat zij met plezier hun wedstrijden fluiten en daardoor als 
scheidsrechter behouden blijven voor de Vereniging. 
 
 
Doelstelling Begeleidingsdienst: zichtbare aanwezigheid (jas coach scheidsrechters V.V. Drechtstreek) op het 
terrein op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur. Eerste aanspreekpunt voor jeugdscheidsrechters. Bij incidenten 
direct aanspreekbaar. Ook zelf anticiperen op problemen langs de lijn. Fluit tijdens begeleidingsdienst zelf geen 
wedstrijd. Is wel, indien mogelijk, in de middag als scheidsrechter inzetbaar. 
 
Taakverdeling leden SC: 
 
Hilko: 
Voorzitter SC 
Lid JC 
Financiën 
Contact bestuur 
Contact mediateam 
Begeleidingsdienst 
 
Leen: 
Plv. Voorzitter 
Incidenten afhandeling (nasleep en inventarisatie) 
Bijhouden lijst scheidsrechters 
 
Arco: 
Wedstrijd indeling jo15 t/m jo19 en Indien mogelijk senioren 
Werving en opleiding (met Simon) 
Organisatie spelregelavond 1x per seizoen 
Begeleidingsdienst 
 
Simon: 
Werving en opleiding (met Arco) 
Contacten externe verenigingen in kader opleidingen 
Organisatie contactavond VSR aan begin seizoen. 
Begeleidingsdienst 
 
Robin: 
Secretariaat SC: agenda / notulen SC 
Indeling jo11 t/m jo14 
Bijhouden kleding en uitrusting / materiaal t.b.v. van de scheidsrechters 
Begeleidingsdienst   
 

 

Deze taakverdeling tussen de leden van de SC onderling wordt jaarlijks geëvalueerd. 


