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1. Inleiding 

 
Het leiden van een voetbal wedstrijd kan heel erg leuk zijn en is net als voetballen ook een sport.  Om 
een wedstrijd te leiden vereist het van een scheidsrechter een fysieke en mentale inspanning. Het is 
erg belangrijk dat het spel op een juiste manier wordt geleid zodat de wedstrijd een fair en sportief 
verloop heeft. Zo kun je stellen dat er zonder scheidsrechter geen wedstrijd kan worden gespeeld. 
Helaas is dit besef bij velen niet aanwezig en wordt een scheidsrechter het plezier in het spel 
ontnomen en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers 
regelmatig in twijfel getrokken. Plezier hebben in het leiden van een wedstrijd is sterk afhankelijk van 
onze eigen leden en hun ouders en natuurlijk de spelers van de tegenpartij met aanhang.  
Deze dienen respect te hebben voor de “scheids”, immers ook hij kan een fout maken. Respect voor 
de scheidsrechter moet vanzelfsprekend worden bij vv ESA - Arnhem, waar waarden en normen hoog 
in het vaandel staan. Het bestuur en kader van de v.v. ESA – Arnhem moeten hieraan (mee)werken 
door er voor te zorgen dat er een klimaat ontstaat van respect en waardering richting de 
“scheidsrechter”. Instrueer spelers zo dat ze respect hebben voor de scheidsrechter en durf anderen 
die dat niet hebben hierop aan te spreken.  
Voor het leiden van de wedstrijden voor de v.v. ESA – Arnhem, met op dit moment ruim  
1450 leden en 82 teams in competitie, zijn verenigingsscheidsrechters van grote betekenis.  
Toch is dit een groep die vaak vergeten wordt. Verbeterpunten zijn er altijd en dit plan is bedoeld om 
alles wat met onze verenigingsscheidsrechters te maken heeft te optimaliseren. 
 
Het leiden van wedstrijden bij v.v. ESA - Arnhem moet een begrip worden, de 
verenigingsscheidsrechters moeten plezier hebben in het leiden van wedstrijden bij onze club en zij 
moeten een duidelijke plaats krijgen in de totale verenigingsorganisatie. 
 
 
In dit arbitrageplan geeft de scheidsrechterscommissie aan hoe het bij v.v. ESA - Arnhem geregeld is 
en hoe het in hun ogen beter kan. Om het arbitrageplan werkbaar te maken en te houden is bewust 
gekozen voor een beknopte opzet. Het ligt in de bedoeling dit arbitrageplan in het jaar 2019 te 
evalueren en indien nodig aan te passen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Doelstelling van het arbitrageplan 
 
De doelstellingen van dit arbitrageplan zijn er op gericht om voldoende  opgeleide scheidrechters 
voor zowel de jeugd-, als seniorenwedstrijden te hebben en te behouden. Dit willen wij bereiken 
door: 
  

- Voor de werving van nieuwe scheidsrechters en alles wat met deze groep te maken heeft. 
 

- het imago van de verenigingsscheidsrechter te verbeteren en een aantrekkelijk klimaat te 
scheppen waarbij de verenigingsscheidsrechters plezier hebben in het fluiten van een 
wedstrijd, met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een 
wedstrijd. 

 
- de opleiding en begeleiding om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en te 

verbeteren en doorstroming van de jeugdscheidsrechters naar seniorenscheidsrechters  
 
Dit arbitrageplan maakt deel uit van het Beleidsplan v.v. ESA - Arnhem. Tevens is dit een naslagwerk 
voor de scheidsrechterscommissie van v.v. ESA- Arnhem. Door een aantrekkelijk klimaat te scheppen, 
is het gemakkelijker om de bestaande scheidsrechters te behouden en om nieuwe scheidsrechters 
op te leiden. Omdat iedere wedstrijd recht heeft op een scheidsrechter met de juiste kwaliteiten en 
een goede motivatie is het een must om voldoende scheidsrechters te hebben binnen onze 
vereniging. Om de kwaliteit te waarborgen zal er continu geïnvesteerd moeten worden in de 
opleiding van” scheidsrechters” en” praktijk begeleiders” *1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 zie hoofdstuk 8 



 
 

3. Organisatie en structuur 

 
Huidige situatie: 
 
De scheidsrechters coördinator zorgt er voor dat bij iedere wedstrijd waar geen KNVB scheidsrechter 
is aangesteld een verenigingsscheidsrechter van het “juiste niveau” wordt aangesteld, zodat alle 
wedstrijden op een prettige manier geleid worden. 
De scheidsrechters coördinator houdt bij het aanstellen rekening met de wensen van het 
wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechter en zijn beschikbare tijd. Om gewenning tussen de 
scheidsrechter en de teams te voorkomen tracht de coördinator zoveel mogelijk te rouleren, hetgeen 
weerstand verlagend werkt. Tevens wordt er op deze manier voorkomen dat vrijwilligers 
onevenredig belast worden, waardoor het plezier in het fluiten kan verdwijnen.  
 
Op dit moment neemt onze groep verenigingsscheidsrechters een positie in die redelijk goed wordt 
gewaardeerd binnen de vereniging, al zijn er altijd punten die voor verbetering vatbaar zijn. 
 
Scheidsrechterscommissie: 
 
Sinds 2011 is er een formele scheidsrechterscommissie (SC) actief binnen v.v. ESA - Arnhem die 
structureel werkt aan de  verbetering van alle punten op het vlak van arbitrage binnen de vereniging. 
De SC bestaat uit minimaal drie personen te weten: 
 

- een voorzitter, tevens scheidsrechters coördinator Ron Enzerink 
- een secretaris Henric van Essen 
- een scheidsrechter of praktijkbegeleider 
- Tobias van Essen, Dirk Takes, Rene Pater, Bas Hervas 

 
De SC vergadert minimaal twee keer per jaar. Binnen de SC worden de problemen en ongewenste 
situaties waar scheidsrechters tegen aan lopen besproken en gezocht wordt naar oplossingen om 
deze ongewenste situaties te bestrijden of te voorkomen. Ook zal de SC spelregelavonden en andere 
vormen van educatie voor jeugd en senioren of andere arbitraire zaken gaan organiseren of hierbij 
assisteren. De SC zal bestuur, leiders en spelers informeren over veranderingen van spelregels of 
besluiten, 

 
 
 
 

 
 



 
 

4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 
 
De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en staat voor de 
taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, 
beleven en leren. 
 
De verenigingsscheidsrechter heeft drie kerntaken: 
 

- Regels en reglementen toepassen 
- Stimuleren van sportieve sfeer 
- Formaliteiten afhandelen ( administratie) 

 
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft de SC de volgende profielschets samengesteld per 
leeftijdscategorie waaraan naar onze mening de verenigingsscheidsrechter zou moeten voldoen. 
 
Pupillenscheidsrechter: 
 
-    Minimum leeftijd 12 jaar. 
-    Actief voetballen of gevoetbald hebben (Geen pre) 
 -    Bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen. 
 -    Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen pupillenwedstrijdjes te leiden. 
 -    Lid van v.v. ESA - Arnhem 
 
Juniorenscheidsrechter: 
 
 -    Minimum leeftijd 14 jaar. 
 -    Actief voetballen of gevoetbald hebben. (geen pre) 
-    Enige ervaring (2 jaar) als pupillenscheidsrechter. 
-    Bereid zijn de opleiding voor verenigingsscheidsrechter te volgen. 
 -    Beschikbaar zijn op zaterdag om juniorenwedstrijden te leiden. 
 -    Lid van v.v. ESA - Arnhem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Seniorenscheidsrechter: 
 
 -    Minimum leeftijd 16 jaar. 
 -    Actief voetballen of gevoetbald hebben. (Geen pre) 
 -    Enige ervaring (2 jaar) als juniorenscheidsrechter. 
-    Bereid zijn de Opleiding voor verenigingsscheidsrechter te volgen  
 -    Beschikbaar zijn om op zaterdag wedstrijden te leiden. 
      conform de overeengekomen afspraak. 
 -    Lid van v.v. ESA - Arnhem. 
 
Assistent-scheidsrechter: 
              -    Minimum leeftijd 16 jaar  
              -    Lid van v.v. ESA - Arnhem 
 -    Op de hoogte zijn van de KNVB spelregels veldvoetbal met name regel 6 
           “De Assistent-scheidsrechter”. 
Bereid zijn om de thema-avond assistent-scheidsrechter te volgen. 
 
Verder heeft de verenigingsscheidsrechter een positieve instelling, voelt zich betrokken bij het wel en 
wee van de vereniging, heeft ”fair play” hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding 
door een praktijkbegeleider ( zie hoofdstuk 8). De bevoegdheden en plichten staan omschreven in 
bijlage 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Organisatie rond de wedstrijden  



 
 
 
Bij v.v. ESA – Arnhem ziet het proces rondom het leiden van een wedstrijd door een 
verenigingsscheidsrechter er als volgt uit dit om tijdig te kunnen beginnen en eventuele 
aanpassingen te doen mbt het fluiten van de wedstrijden 
 
- 40 minuten * scheidsrechter aanwezig; 
  * scheidsrechter meldt zich in de bestuurskamer; 
  * scheidsrechter krijgt koffie/thee aangeboden bij het Wedstrijdsecretariaat 

* scheidsrechter levert, indien gewenst, waardevolle spullen in bij   
        dienstdoende wedstrijdfunctionaris. 
- 35 minuten     * scheidsrechter controleert het digitale wedstrijdformulier op de telefoon     
     Spelerspassen (dit is verplicht zie bijlage3); 
- 25 minuten * scheidsrechter begint warming-up; 
  * scheidsrechter controleert speelveld indien mogelijk 
- 15 minuten * scheidsrechter keert terug naar kleedkamer; 
  * scheidsrechter ontvangt de bal en vlaggen van de materiaalfunctionaris;  
- 3 minuten * scheidsrechter controleert fysiek de spelerspassen 
  * afspraken maken met de assistent-scheidsrechter 
  * scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer; 
- 0 minuten * wedstrijd begint; 
- Rust  * scheidsrechter gaat naar kleedkamer; 
  * scheidsrechter krijgt koffie/thee aangeboden; 
  * eventueel korte feedback van praktijkbegeleider (indien begeleiding); 
- 2e helft * scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer; 
  * 2e helft begint; 
- Na afloop * scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld; 
  * scheidsrechter levert bal en vlaggen in bij materiaalfunctionaris; 
  * scheidsrechter meldt zich bij wedstrijdsecretariaat; 
  * scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden; 
  * scheidsrechter handelt administratieve handelingen af; 
   - digitale wedstrijd formulier,  
   - eventuele strafrapporten 
  * eventueel korte nabespreking met praktijkbegeleider (indien begeleiding) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. Werving, selectie en behoud 

 
Werving en selectie 
 
Bij v.v. ESA - Arnhem probeert elk kaderlid actief door persoonlijke benadering 
verenigingsscheidsrechters te werven. Dit begint bij voorkeur bij de C/B- jeugd, maar ook leden die 
stoppen met actief voetballen worden benaderd om op zaterdag een wedstrijd te leiden. Het werven 
van scheidsrechters gebeurt bij voorkeur onder eigen leden en/of oud leden maar ook kandidaten 
van buiten de vereniging met de nodige voetbal achtergrond en/of kennis van zaken komen in 
aanmerking mits ze lid willen worden van vv ESA – Arnhem. 
 
Indeling 
 
Scheidsrechters zijn niet allemaal hetzelfde, de één heeft meer of andere kwaliteiten dan de ander. 
Door de scheidsrechters te begeleiden wordt er een advies aan de scheidsrechtercoördinator 
gegeven  wie de hogere en wie de lagere elftallen of jeugd kan gaan fluiten.  Uiteraard wordt er 
rekening gehouden met de wens van de scheidsrechter zelf en gevraagd op welk niveau hij/zij wil 
fluiten. De indeling van de verenigingsscheidsrechter wordt derhalve bepaald door: 
 

- de wensen van de scheidsrechter 
- de deskundigheid van de scheidsrechter 
- het begeleidingsformulier van de praktijkbegeleider  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Behoud 
 
Het werven van scheidsrechters is al een hele klus, dus is het zaak de scheidsrechters die je hebt, 
voor de club te behouden. Dit trachten wij te doen door een klimaat te scheppen waarbij de 
scheidsrechters zich prettig voelen bij onze vereniging en er voor te zorgen dat er altijd een 
aanspreekpunt is waar ze op terug kunnen vallen bij eventuele problemen. Dit is bij v.v. ESA - 
Arnhem de scheidsrechters coördinator en SC of de bestuursleden, die ook altijd de scheidsrechter in 
bescherming moeten nemen wanneer dit nodig is. Jaarlijks vóór aanvang van de competitie is er 
overleg met alle scheidsrechters en praktijkbegeleider(s) over diverse zaken zoals o.a. 
spelregelwijzigingen, het omgaan met gele en rode kaarten, wedstrijdgerichte situaties en outfit. Alle 
verenigingsscheidsrechters die elftallen leiden worden door v.v. ESA - Arnhem voorzien van een 
scheidsrechters tenue volgens de bruikleenovereenkomst. Alle opgeleide pupillenscheidsrechters die 
zeventallen leiden worden geacht zich te kleden in een trainingspak en door de vereniging 
beschikbaar gesteld jack voor de  pupillenscheidsrechter. Door de COVS is er bij de KNVB verzocht 
om reclame toe te staan op het tenue van amateur scheidsrechters. Indien dit een feit wordt kan er 
een sponsor  gezocht worden die onze verenigingsscheidsrechters van een outfit gaat voorzien. 
Eenmaal per seizoen worden alle verenigingsscheidsrechters uitgenodigd voor de kaderavond van de  
v.v. ESA – Arnhem die zal worden  aangevuld met een betaald voetbal scheidsrechter van de KNVB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Opleiding en begeleiding 
 
Opleiding 
 
Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede 
opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten 
heeft en van zijn deskundigheid blijk geeft zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een 
niet opgeleide scheidsrechter. Tevens zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de 
scheidsrechter. 
 
Binnen de KNVB zijn o.a. de volgende opleidingen mogelijk: 
 

- Pupillenscheidsrechter (E + F + D  jeugd) 
- Opleiding vereniging scheidsrechter 
- Assistent scheidsrechter 
- Scheidsrechterbegeleider Veldvoetbal 

 
Indien mogelijk zullen opleidingen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging worden georganiseerd of in 
samenwerking met andere (adoptie) verenigingen. 
 
Begeleiding 
De  praktijkbegeleiders begeleiden onze vereniging scheidsrechters maar m.n. begeleiden ze onze 
pupillen, junioren- en senioren scheidsrechters in opleiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
begeleidingsrapporten van de KNVB. Door scheidsrechters op de juiste wijze te informeren, 
adviseren en te ondersteunen zal het vertrouwen en de deskundigheid van de scheidsrechter op een 
positieve manier worden beïnvloed waardoor de kwaliteit en plezier in het leiden van een wedstrijd 
zal vergroten. Dit alles kan  weer bijdragen aan het behoud van scheidsrechters. Scheidsrechter 
wordt begeleidt mag en kan aangeven wanneer hij de feedback wil bespreken. Onze voorkeur gaat 
ernaar uit dit direct na de wedstrijd te doen, Aangezien veel scheidsrechters zelf ook moeten 
voetballen gaat dit niet altijd op. Feedback moet te allen tijde worden gegegeven 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
8. De Praktijkbegeleider 
 
Bij v.v. ESA - Arnhem hebben twee praktijkbegeleiders het KNVB certificaat en één praktijkbegeleider 
welke de KNVB Praktijkbegeleider opleiding volgt. De begeleiding kan structureel en/of op verzoek 
plaatsvinden. Ook kan een scheidsrechter worden begeleid als daar vanuit de vereniging, om wat 
voor reden dan ook, aanleiding toe is. 
 
Profielschets praktijkbegeleider: 
 

- Gekwalificeerd verenigingsscheidsrechter 
- Minimum leeftijd 16 jaar 
- Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
- Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling 
- Onderschrijft de doelstelling van de vereniging 
- Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan 
- Is in staat goed om te gaan met de doelgroep 
- Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechters coördinator 
- Is bereid de cursus “Schiedsrechterbegeleider veldvoetbal” te volgen (ervaring is een pre) 

 
De praktijkbegeleider 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. Door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de 
praktijkbegeleider de scheidsrechter te laten terug kijken op het eigen handelen, waarvan het de 
bedoeling is dat dit een positieve bijdrage oplevert in zijn en/of haar ontwikkeling als scheidsrechter. 
De praktijkbegeleiders zorgen voor waarborging van de kwaliteit bij de verenigingsscheidsrechter. De 
praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van hun pupillen en dit 
communiceren met de scheidsrechters coördinator.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

9. Verbeterpunten / Doelstellingen 

 
Hieronder een opsomming in willekeurige volgorde waar de SC van v.v. ESA - Arnhem de komende 
tijd aan zal werken: 
 

- Onze verenigingsscheidsrechters een duidelijke plaats geven in de totale 
verenigingsorganisatie; 

- Organiseren van thema bijeenkomsten; 
- Een vaste rubriek inruimen voor de verenigingsscheidsrechters op onze website en 

onderhouden; 
- Het werven van pupillenscheidsrechters; 
- Houden van spelregelavonden voor jeugd en senioren;  
- Het voldoen aan de  ARAG-club certificering,  
- Veiligheid waarborgen= VCP 
- Samenwerking met Vitesse uitbreiden 

 
Hoewel een aantal hierboven genoemde verbeterpunten hoog gegrepen is, is het op de lange termijn 
logisch om alle stappen te nemen. Daarom worden alle verbeterpunten benoemd om zodoende een 
ideale situatie te schetsen.  
 
Met betrekking tot de ARAG-club certificering worden de navolgende clubs benaderd voor deelname 
als Samenwerking met  ESA Arnhem : 
 
Niet Arag gecertifieerde verenigingen aanschrijven ivm samenwerking 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Bijlage 1 
 
Organisatie structuur in volgorde 

 

VOORZITTER: 
 

BESTUUR  
Nico van santen 
 

SCHEIDSRECHTERCOORDINATOR 
Ron Enzerink 
 
Scheidsrechtercommissie 
Henric van Essen, Dirk Takes, Bas Hervas, Rene Pater, Bas 
Hervas 
 

Praktijkbegeleider    
Idem als de Scheidsrechtercommissie en Coordinator 
 
 
 
Verenigingscheidsrechters 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2.  
 
Bevoegdheden en plichten van de scheidsrechter: 
 
Past de spelregels veldvoetbal toe volgens de laatste uitgave (*); 
Maakt voorafgaand aan de wedstrijd, duidelijke afspraken met de assistent-scheidsrechter 
leiders/trainers van beide verenigingen teneinde het onderlinge begrip en acceptatie te vergroten; 
onder andere: 
 taken van de assistent-scheidsrechter. 
welk teken naar de assistent-scheidsrechter als advies niet wordt overgenomen en  scheidsrechter 
op eigen waarneming af gaat. 
taken trainer/leider in relatie gedrag supporters eigen vereniging. 
 
Geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de assistent-scheidsrechters; 
Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van 
buitenaf,  hij zal geen verbaal en /of fysiek geweld accepteren; 
Onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe 
dat de speler van het speelveld wordt verwijderd.  
Een geblesseerde speler mag eerst in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; 
Ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler mag alleen 
terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn 
dat het bloeden is gestopt en geen bebloede kleding draagt; 
Neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding die 
bestraft dient te worden met een waarschuwing of een veldverwijdering. 
Treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en kan,  naar zijn 
oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen; 
Ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen; 



 
 
Voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over elke  
 genomen disciplinaire maatregel (gele en rode kaarten) tegen spelers en/of clubofficials en  ieder 
ander voorval dat  plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd. 
 
 (*) voor de spelregels verwijzen wij u naar het spelregelboekje of de site van de KNVB:  

 
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/KNVB_spelregels_veldvoetbal.pdf?servic
e=lucene%2FProcessIncrementHitCount&DocumentData%2FDocumentId=706&dataPath=Document
Data%2FData&checksum=280773412  

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/KNVB_spelregels_veldvoetbal.pdf?service=lucene%2FProcessIncrementHitCount&DocumentData%2FDocumentId=706&dataPath=DocumentData%2FData&checksum=280773412
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/KNVB_spelregels_veldvoetbal.pdf?service=lucene%2FProcessIncrementHitCount&DocumentData%2FDocumentId=706&dataPath=DocumentData%2FData&checksum=280773412
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/KNVB_spelregels_veldvoetbal.pdf?service=lucene%2FProcessIncrementHitCount&DocumentData%2FDocumentId=706&dataPath=DocumentData%2FData&checksum=280773412

