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NIEUWSBRIEF Asser Arbitrage 

Middels deze nieuwsbrief, willen wij u op de hoogte  houden van de vorderingen en 
ontwikkelingen van de samenwerking “Asser Arbitrage ”. 

 

De Start van het convenant. 

Op woensdag 22 april 2015 werd in de raadszaal van het Stadhuis in Assen het 
“Samenwerkingsconvenant Asser Voetbalverenigingen” ondertekend. Dit convenant is het 
resultaat van een voetbalseizoen lang overleggen tussen de scheidsrechterscoördinatoren 
van de Asser voetbalclubs. 

Grootste doel van de samenwerking is, een veilig sportklimaat creëren waarin spelers, 
leiders, trainers, supporters en arbitrage op een plezierige manier hun hobby kunnen 
bedrijven, met respect voor elkaars normen en waarden en zonder agressief gedrag. Ook 
gaan de verenigingen samenwerken bij het organiseren van cursussen en ondersteunen zij 
elkaar in het ontwikkelen van een arbitragebeleid. Het convenant is mede tot stand gekomen 
met hulp van de KNVB en de COVS. 

     

 

Wat doen de scheidsrechtercoördinatoren eigenlijk?  

Het lijkt zo vanzelfsprekend: Iedere zaterdag en zondag worden er duizenden 
voetbalwedstrijden op de Nederlandse velden gespeeld. Maar, deze wedstrijden kunnen niet 
plaatsvinden zonder arbitrage. Veel amateurverenigingen hebben hiervoor 
scheidsrechterscoördinatoren. Zij proberen ieder weekend weer alle wedstrijden van een 
scheidsrechter te voorzien.  



          

Dit betekent veel plannen en rekening houden met ieders wensen. Ook organiseren zij 
cursussen binnen de vereniging en begeleiden zij jonge scheidsrechters. Vaak hebben zij 
ook een arbitragebeleid voor de club opgesteld.  

 

Wat hebben we tot nu toe bereikt? 

Met de ondertekening van het convenant, is de samenwerking definitief geworden. We 
hebben met zijn zessen een duidelijk logo ontworpen dat bij iedere vereniging is terug te 
vinden. In dit logo zijn alle zes de clubs herkenbaar als ook de stad Assen, door middel van 
de grote blauwe A. De kleur blauw is namelijk de kleur van de stad Assen. Met dit logo willen 
we herkenbaar zijn voor iedereen bij iedere club, bijvoorbeeld dat o.a. overal dezelfde 
normen en waarden gelden en dat iedere club op (vrijwel) dezelfde manier een 
arbitragebeleid hanteert. 

Tevens zijn er al een aantal gezamenlijke cursussen georganiseerd, zowel voor 
pupillenscheidsrechters als voor verenigingsscheidsrechters. 

We zijn nog op zoek naar middelen om badges voor alle scheidsrechters te realiseren. 
Hierop moet hetzelfde logo komen te staan. 

Ook willen we gezamenlijke scheidsrechtersavonden organiseren, met bijvoorbeeld een 
bepaald thema als onderwerp, een training of een spreker. 

 

Belangstelling of meer informatie? 

Neem dan contact op met de scheidsrechterscoördinator van uw club: 

Ilja van der Heide en Johan van Melsen  Mark van Land 

 

 Eddy Nieuwenweg    Fred Brookman   
 

 Jan Woering      Björn van Dalen en Tom Scheers 


