
Ontmoetingen SR Oegstgeest.

Op zaterdag 14 december 2019 spraken we zeven gediplomeerde SR's met gemiddeld
10jr ervaring tussen de 4jr en 20jr.

Hierbij konden de scheidsrechters hun visie geven over FC Oegstgeest daarbij konden 
zij aangeven welke dingen goed of niet goed lopen binnen de voetbalvereniging om 
een wedstrijd naar behoren te fluiten.

Allen geven aan zich veilig te voelen op de velden van FCO en zich goed en op het 
gemak te voelen bij de vereniging.

T.a.v. individuele planningswensen opgenomen in huidige Excel kunnen we 
actualiseren. 

Maar liefst 5 scheidsrechters hebben bevestigd om in de toekomst wanneer dit nodig 
is begeleider te willen worden, vier willen daarvoor een KNVB opleiding te gaan 
volgen.

Verder is de scheidsrechters door de commissie bevestigd dat wanneer zij dat willen 
en vragen, voor begeleiding kan worden gezorgd, om daarbij de sr beter te laten 
fluiten. Veel scheidsrechters zijn hier enthousiast over. Enkelen hebben ambities 
hoewel nog onduidelijk is tot waar die reikt.

Allen zijn fysiek in orde, één blessure uitgezonderd. Een voorstel namens de 
commissie om een trainingsavond te organiseren wekt serieuze interesse. Wij 
schetsten het karakter van vrije inloop & vast avond met 2 of meer wekelijkse 
frequentie

Qua kennis behoefte is meer dan eens een klankboord / spelregelvraagbaak 
(navraagbron) genoemd. Wij hebben aangedrongen op meer onderling contact 
(rondom trainingsavond?). Allen kennen de nieuwste spelregels. Gevraagd naar het 
verkrijgen speuren ze zelf naar bronnen maar geven vaak ook de email van 
scheidsrechterscommissie aan en de start seizoen scheidsrechtersavond.

In brede zin willen alle SR's helpen met tenminste één vaak meer toernooi(en) @FCO 
(Eastern, Jeugd & Familie). Er zijn geen agenda's getrokken maar de interesse is 
ruimhartig.

Over een nieuw commissie lid (wij ontmoeten twee ervaren kandidaten) helaas geen 
witte rook.

We ontvingen veel ideeën over het werven van SR's en 1+ potentieel kandidaad bij 
naam.

Er is geklaagd over met name recente aanstellingen die als ongunstig of oninteressant
werden ervaren, hier werd direct op geanticipeerd door aan te geven dat er 
momenteel kandidaten die voor de VSR bezig waren om hier voorrang te verlenen. 
Ook zijn er complimenten en één situatie (wij denken onwenselijk) waarbij een SR dit 
seizoen al driemaal hetzelfde team heeft geleid.

Er is een moeilijkheid bij meer dan één SR over het leiden van senioren. Mogelijk t.a.v. 
van hetzelfde team of een groep van teams. Zij geven daarom aan minder vaak 
senioren wedstrijden te willen gaan leiden.

Weer is over de kleding gesproken. Niet iedereen heeft een (compleet) kledingset .

**Onze ontmoetingen zijn ons inziens nuttig en productief, verlopen in een 
ongedwongen en positieve sfeer en inhoudelijk of qua agenda verwachten we niet 
veel verandering maar we laten ons graag inspireren.



Verder:

Alle SR's is benadrukt het handen schudden vooraf aan startsignaal wedstrijd uit te 
voeren

Alle SR's zijn erop geattendeerd dat met enig structuur in de prive kalender de planner
van FCO best per 2 maanden vooruit of 4 maal per jaar zijn absenties aangeeft via 
email. Iig streven naar ruim vooraf afmelden (de noodsituatie dus)

Alle SR's is gevraagd goed presterende of leergierige ASR's van FCO teams te vragen 
naar email adres en te vermelden dat dat voor een jaarlijkse ASR avond zal zijn (en 
email over ASR van KNVB).

Met vriendelijke groet Robert Waleveld & André Hooglander


