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1. Inleiding  
 
“Zonder scheids geen wedstrijd”.  
 
Het imago van een scheidsrechter is belangrijk maar toch wordt zijn autoriteit op en om het veld 
regelmatig in twijfel getrokken.  
Veel voetballers op amateurniveau proberen hun eigen technische en fysieke tekortkomingen 
met het mopperen op de scheidsrechter te maskeren. Scheidsrechteren bij voetbal is erg 
gecompliceerd: Je bent alleen en bestrijkt een heel groot oppervlak. Je hebt wel assistenten bij 
het amateurvoetbal. Je moet de meeste beslissingen zelf nemen in een enkele seconde. Je moet 
het spel volgen en kunt de verantwoordelijkheid met niemand delen. Wil je een goede 
scheidsrechter zijn moet je doorgaans over een aantal vaardigheden beschikken. Uiteraard een 
goede spelregelkennis maar ook heel belangrijk is persoonlijkheid, onafhankelijkheid en een 
goede conditie.  
Wekelijks moeten nagenoeg alle thuiswedstrijden voorzien worden van een 
verenigingsscheidsrechter, een niet te onderschatten klus. Belangrijk is dat we de 
scheidsrechters op een zodanige manier inzetten dat ze ook de volgende wedstrijden nog met 
plezier fluiten?  
 
Wij als vereniging vinden het belangrijk dat deze groep vrijwilligers alle tools krijgen en alle hulp 
verdienen die mogelijk is. Hierbij kun je denken aan opfriscursussen spelregels, kleding, 
opleiding en uiteraard een stuk waardering. 
 
Kortom, het gaat om het werven, opleiden, ontwikkelen en behouden van 
verenigingsscheidsrechters.  
In dit beleidsplan willen we aangegeven hoe de arbitrage bij SV Grashoek geregeld is. 
Verbeterpunten zijn er altijd en dit beleidsplan is een aanzet en fungeert als basis om alles wat 
met onze verenigingsscheidsrechters te maken heeft verder te optimaliseren. Dit houdt in dat 
zowel bestuur, coördinatoren, trainers, leiders maar ook de verenigingsscheidsrechters hier 
achter kunnen staan.  
Dit beleidsplan treedt in werking in het voorjaar van het seizoen 2016-2017. Ieder jaar zal het 
getoetst, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.  
Met name de huidige verenigingsscheidsrechters zullen hierbij betrokken worden. Dit zijn 
namelijk de personen waarop de arbitrage bij SV Grashoek gebaseerd is. Een goede organisatie 
en kwaliteitsverbetering kan het leiden van wedstrijden alleen maar plezieriger maken. Mede 
met inzet en steun van de gehele vereniging kan dit beleidsplan een succes worden.  
 
SV Grashoek is lid van de ‘Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken’. Met een gedegen 
portie kennis en ervaring kan de SVO behulpzaam en ondersteunend zijn. Zowel in begeleiden 
van de huidige scheidsrechters alsmede verbetering van de spelregelkennis binnen de gehele 
vereniging, kan de SVO een waardevolle toevoeging zijn.  
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2. Doelstelling en visie  
 
SV Grashoek erkent het belang van een goede arbitrage bij haar thuiswedstrijden. Net als 
spelers, trainers en leiders, kantinepersoneel en andere vrijwilligers zijn 
verenigingsscheidsrechters een wezenlijk onderdeel van de vereniging.  
Een goede arbitrage draagt bij tot een rustig en prettig klimaat tijdens de wedstrijden en draagt 
bij aan een goed imago van SV Grashoek.  
 
De doelstelling van dit beleidsplan is:  
* Zorg dragen voor voldoende kwalitatief opgeleide scheidsrechters en deze te behouden.  
* Opleiding en kwaliteit van de scheidsrechters te waarborgen en waar nodig te verbeteren.  
* Uniforme professionele uitstraling van de scheidsrechters.  
* Begeleiding van de scheidsrechters.  
* Duidelijke en herkenbare organisatiestructuur vastleggen.  
* Acceptatie van de verenigingsscheidsrechters in alle geledingen (spelers, bestuur, trainers,                                     
leiders, ouders, publiek).  
* Voorlichting van spelregels aan leiders, trainers en spelers.  
* Informatievoorziening naar scheidsrechters en leden (bijvoorbeeld via de website).  
* Facilitering en budgettering scheidsrechters.  
 
Het beleidsplan dient als houvast voor de verenigingsscheidsrechters. Tevens is het een 
naslagwerk voor eventuele opvolgers in de toekomst.  
Het is in het belang van SV Grashoek om het imago van de verenigingsscheidsrechter hoog te 
houden, een aantrekkelijk klimaat te scheppen waarbij zij plezier hebben in het fluiten van een 
wedstrijd, met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd. 
Net als de opleiding en begeleiding om de kwaliteit van de scheidsrechters te waarborgen en te 
verbeteren. 
 Door een aantrekkelijk klimaat te scheppen is het gemakkelijker om de huidige beschikbare 
scheidsrechters te behouden en om nieuwe scheidsrechters te werven en op te leiden.  
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3. Organisatie en structuur  
 
Wedstrijden in de A-categorie worden (in de regel) geleid door een scheidsrechter welke door de 
KNVB is aangesteld. Voor de thuiswedstrijden van de overige teams (B-categorie) is de 
vereniging zelf verplicht om een scheidsrechter aan te stellen. Hiertoe worden door de 
scheidsrechtercoördinatoren verenigingsscheidsrechters benaderd en aangesteld. 
Binnen SV Grashoek is onderstaande organisatiestructuur voor scheidsrechters aanwezig. De 
scheidsrechterscommissie werkt aan  planning en aanstelling, opleiding en begeleiding alsmede 
uitstraling van de verenigingsscheidsrechters.   
  

Organigram Scheidsrechterscommissie: 

 
 
 

Scheidsrechterscommissie  
De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen van de scheidsrechters en zal hun daar waar 
mogelijk is, ten allen tijde ondersteuning bieden.  
 
In de commissie hebben zitting:  
* Voorzitter  

* Contactpersoon bestuur  

* Begeleiders  

* Verenigingsscheidsrechter (vacature) 
*  Scheidsrechterscoördinatoren (1 x vacature jeugdafdeling) 
 
De commissie informeert en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.  
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De (mogelijke) taken van de scheidsrechterscommissie:  
*  Maken van afspraken over de indeling van de scheidsrechters.  
*  Bijstellen beleidsplan/afspraken.  

*  Beleggen en organiseren van informatieve bijeenkomsten. 
* Opstellen jaarplan. 
* Ondersteuning bieden voor het  behalen voetbalcertificaat JO 17 (B 2e jaars) 
 
Zij onderzoekt, organiseert en is verantwoordelijk voor:  
*  Werving  

*  Opleiding  

*  Begeleiding  

*  Uitvoering van het beleidsplan en afspraken  

 
De Scheidsrechtercoördinator  
Indeling van de scheidsrechters is in handen van de scheidsrechtercoördinatoren. Het is niet de 
bedoeling dat trainers/leiders zélf een scheidsrechter, voor het leiden van een wedstrijd, 
aanstellen. Indeling geschiedt namelijk op basis van wensen, kwaliteit en beoordeling. De 
aanstellingen worden per mail, vóór aanvang van het najaars- en voorjaarsseizoen aan 
belanghebbenden bekend gemaakt zodat iedereen ruim op tijd inzicht in zijn of haar aanstelling 
heeft. Van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij met regelmaat de mail raadplegen om 
zodoende goed geïnformeerd te blijven bij eventuele wijzigingen.  
 
Praktijkbegeleider  
De (eventueel beschikbare) praktijkbegeleider begeleidt de verenigingsscheidsrechters (in 
opleiding). Dit kan structureel en/of op verzoek plaatsvinden. Ook kan een verenigingsscheids-
rechter worden begeleid als daar, om wat voor reden dan ook, behoefte toe is. De 
praktijkbegeleider is bij voorkeur een gekwalificeerde en ervaren BOS of SOIII scheidsrechter.  
De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van de 
verenigingsscheidsrechters en dit, indien nodig, communiceren binnen de commissie.  
 
Ondersteuning SVO  
SV Grashoek is lid van de ‘Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken’. Alle opgegeven 
verenigingsscheidsrechters hebben toegang tot alle activiteiten van de SVO.  
De SVO kan onder andere ondersteuning bieden bij juridische kwesties, spelregel- en thema-

avonden.  Dit is overigens ook voor de voetballers mogelijk. Voorts kunnen de 

verenigingsscheidsrechters deelnemen aan trainingsavonden van de SVO (in Venlo) en kunnen zij 

begeleid worden in spelregelkennis en arbitrage. 
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4. Profielschets verenigingsscheidsrechter  
Wanneer heb je goed gefloten? Als je de juiste afstemming hebt gehad tussen persoonlijk 
overwicht en de aard van de wedstrijd. Oftewel, heb je de wedstrijd goed aangevoeld en in de 
geest van de wedstrijd gefloten. In de ene wedstrijd moet  je van begin tot eind strak fluiten en 
in een andere wedstrijd kun je veel voordeel geven en verbaal de overtreders corrigeren.  
Maar in beide gevallen moet je altijd zorgen dat je in de buurt blijft van de bal. Als je op korte 
afstand van de bal de beslissingen neemt, dan heb je het voordeel van de twijfel al snel aan je 
zijde. De spelers en de toeschouwers gaan er dan van uit dat je het wel goed hebt gezien.  
 
De verenigingsscheidsrechter heeft vier kerntaken:  
* virtuele controle pasjes en wedstrijdformulier en instructie assistent scheidsrechters. 
* volgen van het spel en toepassen van de spelregels.  

* communiceren met spelers c.q. trainers/leiders indien nodig. 

* afhandelen formaliteiten (digitaal wedstrijdformulier).  
 
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren zijn er voor diverse opleidingen van de KNVB, 
profielschetsen samengesteld waaraan de verenigingsscheidsrechter in spé, zou moeten 
voldoen: 
  
Pupillenscheidsrechter?(E jeugd)  
- minimum leeftijd 12 jaar.  

- bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen.  

- beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijden te leiden.  
 
Verenigingsscheidsrechter 
- minimum leeftijd 14 jaar.  

- bereid zijn de cursus verenigingsscheidsrechter te volgen.  

- beschikbaar zijn op zaterdag en/of zondag om voor de vereniging wedstrijden te leiden.  
 
Scheidsrechters Opleiding vervolg  
Verenigingsscheidsrechters die voor  de A-categorie KNVB willen fluiten kunnen via de KNVB 
vervolgopleidingen volgen. 
 
Een goede scheidsrechter beschikt in principe over: 

* besluitvaardigheid.  

* snel kunnen handelen en reageren. 

*  heeft communicatieve vaardigheden.  

*  straalt overwicht uit. 

*  heeft tact en overtuigingskracht.  

*  probeert zijn conditie op peil te houden. 
 
De verenigingsscheidsrechter heeft een positieve instelling, voelt zich betrokken bij het wel en 

wee van de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding 

door een praktijkbegeleider. 
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5. Facilitering  
SV Grashoek stelt diverse faciliteiten aan de verenigingsscheidsrechters ter beschikking. Bij het 
werven van kandidaten kan duidelijk aangegeven worden welke faciliteiten de 
verenigingsscheidsrechter wel (of juist niet) aangeboden krijgt op het moment dat deze 
daadwerkelijk verenigingsscheidsrechter wordt.  
 
De faciliteiten vallen in vier groepen uiteen: 
1. Financiële vergoeding.  

2. Kleding en scheidsrechtersbenodigdheden. 

3. Opleiding en begeleiding.  

4. Niet-financiële beloningen.  
 
Ad 1. Financiële vergoedingen.  
De verenigingsscheidsrechters ontvangt bij SV Grashoek een geldelijke vergoeding in de vorm 
van contributiekorting. Deze wordt door de penningmeester bij de contributie-inning verrekend. 
Ad 2. Kleding en scheidsrechtersbenodigdheden. 
De Grashoekse verenigingsscheidsrechters zullen in gepaste scheidsrechterskleding, verstrekt 
door de vereniging, de wedstrijden leiden. Ook zullen de scheidsrechters een 
scheidsrechtersfluit, stopwatch en kaartenmapje ter beschikking krijgen. 
Ad 3. Opleiding en begeleiding. 

Kandidaat verenigingsscheidsrechter die een opleiding willen volgen kunnen deze, na 
toestemming en onderling overleg over het hoe en wat, op kosten van SV Grashoek volgen. 
Daarnaast zorgt de vereniging, indien nodig of gewenst, voor begeleiding en bijscholing.  
Ad 4. Niet-financiële beloningen.  
Een consumptie vóór en ná de wedstrijd (voor de verenigingsscheidsrechter en eventuele 
begeleider) zijn voor rekening van de vereniging. Verder kan gedacht worden aan het bijwonen 
van een wedstrijd van bijvoorbeeld VV Venlo of een nader te bepalen wedstrijd/activiteit. 
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6. Werving, selectie, ontwikkeling en behouden  
Om te kunnen beschikken over voldoende en kwalitatieve verenigingsscheidsrechters zal er 
voldoende aandacht moeten zijn voor het werven, opleiden, ontwikkelen en behouden van 
scheidsrechters. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe we dit willen doen.  
 
6.1 Werving  
Werving valt onder de verantwoording van de scheidsrechterscommissie, wordt jaarlijks 
geëvalueerd en is in principe een continu proces. Onder het mom van “jong geleerd is oud 
gedaan” zal onze focus tevens liggen op het werven van jeugdige scheidsrechters die in eerste 
instantie ingezet kunnen worden bij wedstrijden van de jeugd. Respect voor de arbitrage, 
verkrijgen van kennis van de spelregels en het vergroten van betrokkenheid bij SV Grashoek zijn 
zaken die hiermee te bereiken zijn. Bovendien kunnen de ouders/leiders dan ook doen waarvoor 
ze actief zijn binnen de vereniging: het begeleiden van een team.  
Jongeren vanaf 12 jaar mogen jeugdwedstrijden (JO 9 en eventueel JO 11 teams) leiden. Onze 

doelgroep bij de jeugd begint derhalve vanaf de 2e  jaars JO 13 (C jeugd). Het motiveren van deze 

spelers is heel belangrijk.  

  
6.2 Selectie  
Als er een kandidaat is die wil gaan fluiten zal hij/zij allereerst enkele proefwedstrijden onder 
begeleiding gaan leiden. Voor iedere gefloten wedstrijd zal de kandidaat een 
zelfreflectieformulier invullen  en de begeleider zal een begeleidingsformulier invullen. Na iedere 
wedstrijd zal een korte evaluatie plaatsvinden en na enkele wedstrijden zal gezamenlijk beslist 
worden of de kandidaat, via SV Grashoek een opleiding tot verenigingsscheidsrechter bij de 
KNVB kan gaan volgen. 
De selectie wordt mede bepaald door:  
* wensen van de kandidaat scheidsrechter.  

* kundigheid van de kandidaat scheidsrechter.  

* beoordeling door de praktijkbegeleiders.  
 
6.3 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 gedegen opleiding zal zeker ook 
bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter.  
 
Na het behalen van het diploma verenigingsscheidsrechter bij de KNVB, zal SV Grashoek zorgen 
voor begeleiding en nazorg van de beginnende scheidsrechter. 
 

Jaarlijks vóór aanvang van de competitie is er overleg met alle verenigingsscheidsrechters en 
praktijkbegeleiders over diverse zaken zoals spelregelwijzigingen, het omgaan met gele en rode 
kaarten, het toepassen van tijdstraffen, kleding, afgelastingprocedure, facilitering enzovoorts.  

Halverwege het seizoen vindt er een tweede bijeenkomst plaats en wordt de eerste 
seizoenshelft geëvalueerd en wordt er vooruitgekeken naar het voorjaarsseizoen. Eventueel 
worden specifieke spelregels nader toegelicht.  
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6.4 Behouden  
Wat geldt voor alle andere vrijwilligers geldt natuurlijk ook voor verenigingsscheidsrechters; we 
moeten er zuinig op zijn. We moeten streven naar  een klimaat  waarbij de scheidsrechter zich 
binnen SV Grashoek prettig voelt. De scheidsrechterscommissie zal altijd aanspreekpunt zijn, 
waar eventuele problemen of vragen neergelegd kunnen worden. 
Door scheidsrechters op de juiste wijze te informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden 

zal het vertrouwen en de deskundigheid van de scheidsrechter op een positieve manier worden 

beïnvloed. 
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7. Overige spelregelzaken  
Dit beleidsplan gaat niet alleen over de verenigingsscheidsrechters maar behandelt ook andere 
zaken die bijdragen aan een goed wedstrijdverloop. Met een goede en gemotiveerde 
scheidsrechter is al een hoop gewonnen maar er is meer nodig voor een optimaal klimaat op en 
rond de velden.  
Daarom is het actief zijn voor de volgende doelgroepen een belangrijk gegeven:  
1. de assistent-scheidsrechters  
2. de spelers en begeleiders (trainers/leiders)  
3. de toeschouwers  
 
Ad 1. De assistent-scheidsrechter  
Om als volwaardig assistent te kunnen functioneren is een dosis basiskennis vereist. Deze 
basiskennis is niet altijd voldoende aanwezig. Het zou zeer wenselijk zijn om deze vrijwilligers te 
ondersteunen en goed wegwijs te maken op het functioneren als assistent-scheidsrechter. 
Tijdens de bijeenkomst in het begin van het nieuwe voetbalseizoen kan een gedeelte van de 
avond ingeruimd worden om samen met de scheidsrechters en de (nieuwe) assistent-
scheidsrechters te overleggen en eventuele afspraken te maken ten aanzien van de 
samenwerking op het veld en eventuele nieuwe spelregels. 
 
Ad 2. De spelers en begeleiders  
Spelregelkennis wordt in het algemeen spelenderwijs eigen gemaakt. Toch kan het ten behoeve 
van een juist spelverloop goed zijn deze groep kennis aan te bieden. Spelregels en vooral nieuwe 
spelregels dienen voor het begin van het nieuwe seizoen kenbaar gemaakt te worden aan de 
vereniging. Hiervoor kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd, binnen de vereniging, 
waarin de nieuwe spelregels worden besproken en uitgelegd. Ook zou een gerenommeerde 
scheidsrechter (bijvoorbeeld Ed Janssen) uitgenodigd kunnen worden om zijn ervaringen met 
ons te delen. Een verder vervolg zou kunnen zijn om spelregeltesten te organiseren. Dit zou 
kunnen via de website (ook voor niet leden of supporters erg leuk en informatief) of 
bijvoorbeeld na een trainingsavond. 
Het spelersbewijs voor de tweedejaars JO 17 (B junioren) is een grote vooruitgang en SV 
Grashoek wil deze groep spelers begeleiden om het spelersbewijs te behalen. Hiervoor zou 
gedacht kunnen worden aan een gezamenlijke bijeenkomst om samen de levels te doorlopen en 
daar waar nodig ondersteuning te bieden. 
 
Ad 3. De toeschouwers  
Deze groep wijzigt geregeld van samenstelling en is daardoor het moeilijkst te benaderen. 
Informatie op de website speelt hierin een grote rol. Via de website kan deze doelgroep 
uitgenodigd worden voor de eerdergenoemde spelregelavonden of deelname aan de eventuele 
spelregeltesten. Daarnaast kan deze doelgroep op ad-hoc basis benaderd worden tijdens 
wedstrijden middels flyers en/of pamfletten over te organiseren bijeenkomsten en dergelijke. 
Betrokkenheid van deze groep bij SV Grashoek is heel belangrijk en mogelijk een goede basis om 
nieuwe vrijwilligers te werven.  
 


