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1.Document en Versiebeheer 
Dit document beschrijft de uitvoering van het arbitragebeleid van vvLEO. Het beoogt een 
‘levend’ document te zijn dat zo goed mogelijk de actuele situatie beschrijft. Lezers worden 
aangemoedigd het document kritisch te beschouwen en om opmerkingen door te geven aan 
de documenteigenaar. 
 
Doelstelling is dit document minimaal 1 keer per jaar te herzien en waar nodig aan te 
passen. Aanpassingen worden door de documenteigenaar vastgesteld na goedkeuring door 
het bestuur. 
 
Het eigenaarschap van dit document berust bij de scheidsrechterscommissie van vvLEO. 
Wijzigingen in dit document worden uitsluitend doorgevoerd met goedkeuring van de 
scheidsrechterscommissie. 
 

Versie Datum Door Omschrijving 

0.1 April 2013 Björn van Dalen Eerste opzet  

0.2 Juli 2013 Björn van Dalen Concrete invulling 

0.3 30-7-2013 Björn van Dalen Concept versie ter eerste beoordeling  

0.4 Oktober 2013 ARingnalda Visie; positionering 
scheidsrechterscommissie; hergroepering 
organisatie en functies; structurering 
document opmaak. 

0.5 6-11-2013 ARingnalda Kleine herschikking functies, taken, 
organigam. Wedstrijdsecretaris en 
Bestuurslid van Dienst toegevoegd.  

1.0 15-11-2013 Björn van Dalen Definitieve eerste versie  waarmee naar 
buiten getreden wordt. Bijlage 4 
toegevoegd, enkele tekstuele wijzigingen 
aangebracht, verwijzingen naar 
hoofdstukken gecorrigeerd, enkele taken 
ondergebracht bij andere functies en aan 
de hand daarvan document gecorrigeerd.   

1.1 22-01-2014 Henkjan Woltinge 
Björn van Dalen 

 Tekstuele aanpassingen.  
 5.1. Tekst verplaatst. 
 5.1/ 5.2. Wijziging organigrammen  

1.2. 13-02-2014 Björn van Dalen Splitsing document: 

 Arbitragebeleid vvLEO (Loon): H1 t/m 5; 

 Arbitrage-uitvoering vvLEO (Loon): H6 
t/m 13.   
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2.Begeleiden van Verenigingsscheidsrechters  
Begeleiding van de verenigingsscheidsrechters wordt in principe gedaan door de 
scheidsrechterscoach met het betreffende taakveld. Getracht wordt 
verenigingsscheidsrechters zo veel als mogelijk begeleid te laten worden door ‘vaste’ 
coaches. Andere functionarissen binnen de scheidsrechterscommissie mogen uiteraard ook 
verenigingsscheidsrechters begeleiden.  
 
De scheidsrechterscoach heeft zowel de taak om scheidsrechters te begeleiden, als 
scheidsrechters te beoordelen. Echter zullen deze taken nooit tegelijkertijd uitgevoerd 
moeten worden; begeleiden is immers iets anders dan beoordelen. Het is de taak van de 
opleidingscoördinator om de coach een duidelijke opdracht mee te geven bij de aanstelling. 
Zie punt 12. voor de verschillende te gebruiken formulieren.  

2.1.Ideale Scheidsrechterscoaches 

Personen met de volgende kenmerken komen in aanmerking voor de functie van 
scheidsrechterscoach, hij/zij: 
 

o Is gekwalificeerd BOS-, SO II- of verenigingsscheidsrechter, en;  
o Is vanwege (eigen) ervaring in staat scheidsrechters te beoordelen en te begeleiden;  
o Heeft een goede (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid, en; 
o  Is gemotiveerd en beschikbaar (veelal op de zaterdag); 
o Staat achter het arbitragebeleid van vvLEO;  
o Heeft Fair Play hoog in het vaandel staan;  
o Kan goed omgaan met de doelgroepen waarvoor hij/zij wordt aangesteld;  
o Pleegt overleg met de opleidingscoördinator en vervangt of assisteert, indien nodig, 

de scheidsrechters- of opleidingscoördinator. 
 

Zoals uit de profielschets blijkt, verdient het de voorkeur kandidaat-scheidsrechterscoaches 
te werven onder de volgende groepen mensen: 

o (Oud-)KNVB-scheidsrechters;  
o (Oud-)Verenigingsscheidsrechters;  

2.2.De Begeleiding 

De scheidsrechterscoach voert zijn taken voornamelijk op de zaterdag uit en begeleidt of 
beoordeelt bij voorkeur 2 of 3 scheidsrechters per dag.  De begeleiding of beoordeling vindt 
gedurende de hele wedstrijd plaats. Bij begeleiding is voor en na (soms tijdens de rust van) 
de wedstrijd contact tussen coach en scheidsrechter. Bij beoordeling hoeft dit niet het geval 
te zijn, maar zou het na de wedstrijd mogelijk zijn.   
 
Factoren die een rol spelen bij de wijze waarop de begeleiding ingevuld wordt, zijn:  

o De leeftijd van de verenigingsscheidsrechter; 
o De ervaring van de verenigingsscheidsrechter; 

o De leeftijdsgroep die wordt gefloten; 

o Het niveau waarop de leeftijdsgroep voetbalt; 
o De ambitie van de verenigingsscheidsrechter.  
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Begeleiding van verenigingsscheidsrechters kent de volgende vormen, die in allerlei 
combinaties toegepast kunnen worden: 
 

1. Voorbespreking De scheidsrechterscoach en de verenigingsscheidsrechter bespreken 
vóór de wedstrijd een aantal zaken; zoals:  

 in een vorige wedstrijd aan de orde zijn geweest;  

 van belang zijn bij de komende wedstrijd;  

 belangrijk zijn voor de verenigingsscheidsrechter om zich verder te kunnen 
ontwikkelen.  

2. Observatie tijdens de wedstrijd De scheidsrechterscoach observeert de 
verenigingsscheidsrechter tijdens de wedstrijd en vult daarbij bij voorkeur een 
begeleidingsrapport in. Zie punt 12.   

3. Bespreking in de rust De scheidsrechterscoach en de verenigingsscheidsrechter 
bespreken in de rust kort wat er vooraf is aangegeven en wat er in de eerste helft is 
gebeurd. Dit hoeft alleen als het voor een goed verloop van de wedstrijd noodzakelijk 
is. Anders is de rust gewoon een echt rustmoment voor de scheidsrechter om zich 
voor te bereiden op de tweede helft.  

4. Nabespreking Na afloop van de wedstrijd wordt de wedstrijd nabesproken.  
5. Schriftelijke rapportage De scheidsrechterscoach legt alles wat hij heeft 

waargenomen schriftelijk vast en zorgt ervoor dat de opleidingscoördinator dit 
ontvangt. Deze begeleidingsrapporten worden door de opleidingscoördinator 
bijgehouden in persoonlijk logboek/portfolio/dossier. De verengingscheidsrechter 
ontvangt tevens een exemplaar van de uitkomsten. 
 

Voor de begeleiding gelden diverse uitgangspunten: 
 

1. Begeleiding vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen en dus in een sfeer van 
veiligheid. Er is geen angst om ervaringen, suggesties, meningen en overige relevante 
informatie uit te wisselen.  

2. Het doel van de begeleiding moet voor beide partijen (scheidsrechterscoach en 
verenigingsscheidsrechter) duidelijk zijn. Dat komt neer op het zodanig begeleiden 
van verenigingsscheidsrechters dat ze hun doel (hun individuele top als 
scheidsrechter) bereiken.  

3. Er moet altijd sprake zijn van gelijkwaardigheid. Niemand is meer dan de ander. 
Begeleiding mag dus zeker niet plaatsvinden in de sfeer van ‘ik ben 
scheidsrechterscoach, dus…’.  

4. Het begeleiden van verenigingsscheidsrechters leidt altijd tot een positieve ervaring.  
 
Tips/suggesties voor het begeleiden van verenigingsscheidsrechters: 
 

1. Organiseer vóór de begeleiding een kennismakingsgesprek. Vooral als betrokkenen 
elkaar nog niet (zo goed) kennen, is het verstandig om met elkaar kennis te maken en 
een aantal zaken door te nemen.  

2. Kies het juiste moment. Niet elk moment of elke situatie is gunstig om een wedstrijd 
voor- of na te bespreken. Probeer daarin zorgvuldig te zijn.  
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3. Zoek een rustige omgeving.  
4. Zorg voor oogcontact, maar ga niet recht tegenover elkaar zitten.  
5. Zorg voor de juiste hulpmiddelen. Een voor- of nabespreking slaagt beter als de 

scheidsrechterscoach de hulpmiddelen meeneemt die een bijdrage kunnen leveren 
aan het uiteindelijke resultaat. Denk voor het begeleiden van 
verenigingsscheidsrechters aan hulpmiddelen als: - pen - papier - spelregels - 
begeleidingsformulieren  

6. Wees positief! Geef dus eerst complimenten (positieve feedback) en pas daarna 
commentaar (negatieve feedback, maar uiteraard ook positief bedoeld).  

7. Maak er geen preek van en voorkom ‘welles-nietesgesprekken’.  
8. Laat het geen monoloog worden, maar een dialoog (inbreng van beiden).  
9. Luister en probeer te begrijpen.  
10. Geef voorbeelden, alternatieven, suggesties, tips, etc.  
11. Controleer of de verenigingsscheidsrechter het begrepen heeft door het stellen van 

vragen.  
12. De verenigingsscheidsrechter moet altijd met een positief gevoel aan de volgende 

wedstrijd beginnen.  
 

2.3.De Beoordeling 

Naast begeleiding kan een scheidsrechterscoach om verschillende redenen ook 
scheidsrechters beoordelen: 

o Een scheidsrechter geeft zelf aan beoordeeld te willen worden;  
o Naar aanleiding van een vorige gefloten wedstrijd is er de wens (vanuit de leiding van 

een team of het bestuurslid van dienst) om een scheidsrechter te beoordelen (of 
beter te begeleiden);  

o De opleidingscoördinator wil het niveau beter bepaald hebben van een 
scheidsrechter, om mogelijke doorstroming (zie punt 11.) te bekijken.  

 
Aan de hand van het beoordelingsformulier (zie punt 12.) wordt een scheidsrechter 
beoordeeld. Vooraf kan de scheidsrechter op de hoogte worden gesteld van de beoordeling. 
Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Beoordelen betekent niet begeleiden. Er is geen 
contact tussen de beoordelaar en de scheidsrechter voor en tijdens de wedstrijd. Na afloop 
kan de beoordeling besproken worden middels een een-op-eengesprek.   
 
De beoordeling wordt verstuurd naar de Opleidingscoördinator en deze slaat het op in het 
dossier van de scheidsrechter. Een (eventueel aangepaste) versie wordt doorgestuurd naar 
de betreffende scheidsrechter, zodat er geleerd kan worden van de beoordeling. De 
beoordeling zal deels meewegen in een mogelijke doorstroming binnen het opleidingstraject 
(zie punt 11.).   
 
Getracht wordt aan eind van het voetbalseizoen, iedere scheidsrechter minstens 2 keer 
beoordeeld te laten zijn, en iedere nieuwe scheidsrechter in ieder geval begeleid en 
minimaal 1 keer beoordeeld. 
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3.Werving Scheidsrechters 
Ieder lid bij vvLEO kan vanaf 12 jarige leeftijd (tweedejaars D-pupil) scheidsrechter worden.  
Deze leeftijd kenmerkt zich door leergierigheid en vanaf deze leeftijd is men in staat de 
relatie te leggen tussen coaching en uitvoering. Daarnaast is men rond 12 jaar fysiek en 
mentaal in staat om een wedstrijd te leiden. Echter het onderlinge verschil tussen de 
tweedejaars D-pupillen kan groot zijn. Van de scheidsrechterscoach en 
opleidingscoördinator wordt verwacht dat hij/zij dit verschil onderkent en daar naar handelt. 
 
Alle leden van de scheidsrechterscommissie en wellicht trainers/leiders van teams, kunnen 
nieuwe scheidsrechters werven. Dit wordt echter voor wat betreft de jeugd, niet op een 
actieve manier, gedurende het hele seizoen gedaan. Voornamelijk aan het einde van het 
seizoen worden oproepen geplaatst om scheidsrechter te worden. Aan het eind van het 
seizoen wordt ook gekeken of mogelijkheden bestaan voor het organiseren van een nieuwe 
cursus bij aanvang van het komende seizoen. 
 
Op moment is het scheidsrechtersaantal voor de senioren bij vvLEO nog aan de krappe kant. 
Er is daarom juist wel sprake van actieve werving bij deze doelgroep. Deze werving zal 
voornamelijk gedaan worden door de scheidsrechterscoördinator senioren. In een ideale 
situatie vindt doorstroom plaats van scheidsrechters die een lange tijd (zie 11. 
Loopbaanontwikkeling)  de jeugd gefloten hebben, maar over willen gaan tot het fluiten van 
de senioren. De scheidsrechterscoach A,B,C speelt hierbij dan ook een rol, in samenwerking 
met de opleidingscoördinator en de scheidsrechterscoördinator senioren.  
 
Kandidaat-scheidsrechters kunnen zich natuurlijk ook zelf opgeven. Dit zal uiteindelijk bij de 
scheidsrechterscoördinator moeten gebeuren.  Scheidsrechters die zich gedurende het 
voetbalseizoen aanmelden, zullen een andere begeleiding krijgen dan de andere 
(‘gemiddelde’)  scheidsrechters. Dit omdat zo’n scheidsrechter vaak geen cursus gehad heeft 
en wellicht met andere ambities scheidsrechter geworden is.  

4.Faciliteiten  
Doel van vvLEO is dat alle verenigingsscheidsrechters gediplomeerd zijn. Om dit mogelijk te 
maken, biedt vvLEO de verschillende scheidsrechterscursussen kosteloos aan haar (eigen) 
scheidsrechters aan. Iedere (nieuwe) scheidsrechter kan zich opgeven voor een cursus, mits 
de minimale leeftijd bereikt is. Getracht wordt bij aanvang van ieder nieuw seizoen een 
pupillencursus te organiseren. Afhankelijk van de animo organiseert LEO om de twee jaar 
een junioren en/of BOS-cursus.  
 
Scheidsrechters die een cursus gevolgd hebben en voor vvLEO willen fluiten, wordt een 
tenue in bruikleen aangeboden, waarop het verkregen certificaat van de cursus bevestigd 
kan worden. In december 2011 is hiervoor het volgende vastgelegd:  
 
 
 
 

‘’Iedere gediplomeerde jeugdscheidsrechter kan van vvLEO een tenue in bruikleen 
krijgen, waarop het verkregen KNVB embleem wordt bevestigd. Als je ermee 
instemt om je gedurende twee volle seizoenen voor een x-aantal wedstrijden als 
scheidsrechter beschikbaar te stellen voor de vvLEO jeugd, dan zal je na twee 
seizoenen het tenue mogen houden.’’ 
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Deze voorwaarde wordt gesteld aan scheidsrechters die de pupillen- of juniorencursus 
gehaald hebben. Doel van deze voorwaarde 
is scheidsrechters langer bij de vereniging 
te houden.  Scheidsrechters die de BOS-
cursus met goed gevolg bij vvLEO gevolgd 
hebben, krijgen zonder voorwaarden een 
tenue aangeboden.  
 
Voor iedere scheidsrechter worden 
dezelfde tenues aangeboden: 
 

o Het (opvallende) gele tenue wordt 
aangeboden aan de scheidsrechters 
die een pupillencursus gevolgd 
hebben; 

o Het antraciete tenue met korte of 
lange mouwen (keuze ligt bij de 
scheidsrechter) wordt aangeboden 
aan scheidsrechters die een 
junioren- of BOS-cursus gevolgd 
hebben. 

 
Bestelling van de tenues wordt altijd in 
overleg met de penningmeester gedaan. De voorzitter van de scheidsrechterscommissie 
regelt bestellingen.  

5.Informatie voor 

kandidaatverenigingsscheidsrechter 
In dit hoofdstuk treft u verschillende informatie aan voor nieuwe, beginnende 
scheidsrechters. 9.1. laat een (standaard)mail zien die gestuurd kan worden naar de nieuwe 
E/F-scheidsrechters. De standaardmail voor de scheidsrechters die bij andere categorieën 
instromen, zal nog gemaakt moeten worden.  
 
Verderop in dit hoofdstuk is een draaiboekje te vinden waarin aangegeven is, hoe het een en 
ander loopt tijdens een te fluiten wedstrijd.  

5.1.E/F-Wedstrijden  

Hallo [Naam Nieuwe Scheidsrechter],  
 
Leuk dat je aangeeft te willen fluiten!  
 
Ik ben degene die iedere week de scheidsrechters aanstelt voor alle jeugdwedstrijden bij 
LEO.  
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Eigenlijk hoef je zelf vrij weinig te doen en zou je zo kunnen beginnen met fluiten. Ik zal in 
deze mail een aantal belangrijke dingen zetten, waar je aan moet denken als scheidsrechter. 
 
Let allereerst op de volgende punten: 
 
* Op maandag ontvangen de scheidsrechters (die ingedeeld worden) de planning voor 
zaterdag. Er wordt uiteraard rekening gehouden met eigen wedstrijden.  
* Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk antwoordt op deze mail, zodat ik (indien nodig) nog 
een andere scheidsrechter kan regelen.  
* Heb ik voor donderdag geen antwoord gekregen, dan zal ik op zoek gaan naar een andere 
scheidsrechter en deel ik je dus ook niet in.  
* Donderdagavond zal ik de definitieve planning mailen.  
* Wanneer er formulieren ingevuld moeten worden voor je stage, geef dit dan even aan. Dit 
is geen probleem.  
* Kom je er na een aantal wedstrijden achter dat je fluiten eigenlijk niks vindt; meld dit dan! 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je met tegenzin fluit :-).  
 
Verder vind je in de bijlage een algemeen overzicht met regels en tips voor tijdens de 
wedstrijden.  
 
Ik zal je in het begin wat lagere wedstrijden geven en wanneer dit goed gaat, zal je hogere 
wedstrijden krijgen. Het kan voorkomen dat je op een zaterdag niet ingedeeld wordt, dit 
komt dan: 
* Of doordat de tijd van je eigen wedstrijd niet goed aansluit met de tijden van de E/F-
wedstrijden bij LEO; 
* Of doordat er andere scheidsrechters ingedeeld zijn.  
 
Qua uitrusting zit je al snel goed; (zwarte/donkere) trainingskleren en voetbalschoenen zijn 
voldoende. Er liggen fluitjes in de bestuurskamer, maar deze worden ook door anderen 
gebruikt. Het is aan jezelf of je een eigen fluitje meeneemt of een gebruikt van LEO. Verder 
zul je zelf iets van tijdswaarneming mee moeten nemen; een horloge of mobiel.  
 
Voor aanstaande zaterdag kan ik je nog niet indelen omdat de planning voor deze dag al 
gemaakt is.  
 
Als je wilt, kan je zaterdag [datum] je eerste wedstrijd fluiten. Voor je eerste wedstrijden zal 
je wat extra begeleiding krijgen. Deze begeleider zal je een en ander uitleggen waar alles te 
vinden is, waar je aan moet denken tijdens het fluiten en zal je hier en daar wat tips geven. 
Na verloop van tijd zul je zelfstandig wedstrijden gaan fluiten. Mocht je er (ooit) (zonder 
begeleider) niet uitkomen, dan is er altijd nog een BVD; Bestuurslid Van Dienst. Hij/zij zorgt 
er tijdens een wedstrijddag voor dat alles in goede banen verloopt en weet vrijwel alles wel 
te vinden.  
 
Ik hoop dat alles voor zover een beetje duidelijk is en mochten er nog vragen zijn, dan hoor 
ik het graag. Alle scheidsrechterszaken gaan over het algemeen via de mail. Zorg er dus voor 
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dat je zo nu en dan je mail in de gaten houdt.  
 
Vriendelijke groet, 
 
[Naam scheidsrechterscoördinator]  
Scheidsrechterscoördinator vvLEO (Loon) 
[Tel. Nmr.]  
 
[Bijlage] 
De tijden van een wedstrijd:  
* F-wedstrijden: 20 minuten 
* E-wedstrijden: 25 minuten  
* Een pauze duurt max. 10 minuten. 
  

Tijdens de pauze kun je plaats nemen in de bestuurskamer en hier wachten. Het is niet nodig 
zelf drinken te kopen; er ligt drinken in de koelkast (in de hoek van de bestuurskamer, naast 
de kast).  
Na afloop van iedere wedstrijd worden er strafschoppen genomen. De afstand kun je zelf 
bepalen, zolang je maar bij iedereen een even grote afstand aanhoudt.  
  
(Aangepaste) regels tijdens het fluiten: 
Bijna alle regels zijn hetzelfde als wat je gewend bent bij je eigen wedstrijden. Hier volgen echter een 
aantal uitzonderingen:  
  
* Overtredingen worden altijd bestraft met een (directe) vrije trap; 
* Overtredingen die van beide kanten komen kunnen worden bestraft met een stuiterbal (bal mag 
pas aangeraakt worden wanneer deze op de grond is gekomen); 
* Wanneer een speler geblesseerd raakt, spel stoppen en een stuiterbal geven;  
* Corners bij de F'jes mogen +/- 6 meter naar voren. Corners bij de E'tjes +/- 3 meter naar voren. Zie 
ook de gele herkenningsstrepen op de grond; 
* Terugspeelbal is toegestaan; 
* Er mag 6vs6/7vs7/8vs8 gespeeld worden, afhankelijk van wat er van tevoren is afgesproken.  
  
Tips: 
* Fluit zo hard mogelijk!! Wees niet bang te fluiten en laat jezelf daarom ook horen. Dit voorkomt 
onduidelijkheden en straalt ook wat zelfvertrouwen uit; 
* Fluit het spel niet 'dood'. Het is erg irritant als het spel vaak stil gelegd wordt, of als er steeds maar 
weer gefloten wordt wanneer er een ingooi of corner is. Voordeel mag toegepast worden! (Natuurlijk 
wel fluiten wanneer er onduidelijkheden zijn); 
* Wanneer er een corner genomen moet worden, zorg er dan voor dat je achter de achterlijn, naast 
de doelpaal staat. Dit voorkomt dat je in de weg staat.  
  
Onenigheden: 
Het kan natuurlijk voorkomen dat er irritante ouders langs de lijn staan die het niet altijd eens zijn 
met jouw beslissingen. Vaak laten ze dit op een niet al te vriendelijke manier weten. Belangrijk is hier 
zo min mogelijk op te reageren. Dreigt het uit de hand te gaan lopen, zorg er dan voor dat je een en 
trainer of leider van vvLEO inlicht. Werkt dit niet, spreek dan het Bestuurslid van Dienst aan. Hij/zij 
zal de desbetreffende teams en eventueel de clubs aanspreken. In het ergste geval zal de wedstrijd 
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definitief gestaakt kunnen worden en wordt er een rapport opgemaakt voor de KNVB. Weet dat je 
altijd gesteund wordt door de club.  
  
Overig: 
* Zorg ervoor dat je op tijd (15 minuten voor aanvang wedstrijd) in de bestuurskamer bent. Hier kun 
je je melden bij een Bestuurslid Van Dienst (BVD). Hij/zij zal je verder helpen/informeren; 
* Probeer zo snel als mogelijk te reageren op de mails die je krijgt, zodat er bij afzegging nog het een 
en ander geregeld kan worden.  
* Maandag/dinsdag zal de planning gestuurd worden en donderdag wordt de definitieve planning 
gestuurd. Zonder bericht word je niet ingedeeld.   

5.2.Draaiboekje 

Let op: dit draaiboekje geeft richtlijnen aan. Er mag/kan natuurlijk van afgeweken worden.  
 
- Vooraf: Scheidsrechter is omgekleed of kleed zich om 

o Scheidsrechter kan zich omkleden in de scheidsrechterskleedkamers; 
o Scheidsrechter checkt of alles in orde is:  

 Tenue in orde? 
 Fluit werkt? 
 Pen en notitieblokje in orde? 
 Horloge/stopwatch werkt? 
 Tossmunt op zak? 
 (Kaarten bij de hand?) 

- 15 minuten: Scheidsrechter (in outfit) aanwezig in bestuurskamer 
o Scheidsrechter meldt zich bij bestuurslid van dienst in de bestuurskamer; 
o Scheidsrechter krijgt koffie/thee/frisdrank aangeboden; 
o Scheidsrechter neemt wedstrijdformulier in ontvangst; 
o Scheidsrechter ontvangt de wedstrijdbal en, indien van toepassing, de 

wedstrijdvlaggen.  
o Eventueel voorbespreking met scheidsrechterscoach.  

- 7 minuten:  
o Scheidsrechter haalt teams uit de kleedkamers (mochten ze nog niet op het veld 

staan); 
o Scheidsrechter is ruim voor aanvangstijd aanwezig op het veld; 
o Scheidsrechter zoekt contact met de leiding en eventueel assistent scheidsrechters; 
o Scheidsrechter haalt aanvoerders bij elkaar, laat ze elkaar een hand geven, en beslist 

d.m.v. een toss wie er af mag trappen. 
- 0 minuten: Wedstrijd begint 
- Rust: maximaal 10-15 minuten! 

o Scheidsrechter keer terug naar de bestuurskamer; 
o Scheidsrechter krijgt drinken aangeboden; 
o Eventueel volgt er een korte feedback op de eerste helft van de 

scheidsrechterscoach. Deze feedback vindt op een rustige plek plaats. 
-Tweede helft: 

o Scheidsrechter haalt teams uit kleedkamer en start de tweede helft. 
- Na afloop: 

o Scheidsrechter gaat naar bestuurskamer; 
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o Scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden; 
o Scheidsrechter verricht alle administratieve handelingen; 
o Nabespreking met scheidsrechterscoach; 
o Scheidsrechter levert wedstrijdbal en eventueel wedstrijdvlaggen weer in; 
o Scheidsrechter mag douchen.  
o  

6.Communicatie Wedstrijdzaken 
Voor het grote deel verloopt de communicatie over scheidsrechterszaken via e-mail. 
Scheidsrechters en coaches worden aangesteld via mail, er wordt afgemeld via mail en 
organisatie omtrent cursussen en communicatie met de KNVB verloopt ook bijna altijd via de 
mail.  
 
Het zou handig en goed zijn om een aparte subpagina te hebben op de website. Hier kan alle 
informatie over de scheidsrechters op geplaatst worden. Denk daarbij aan dit document, aan 
herkenbaarheid van de scheidsrechters (foto’s/interviews/etc.), de rubriek ‘ De 
scheidsrechtersvraag’ , informatie over cursussen, informatie over scheidsrechters in het 
algemeen en aanstellingen voor de komende week.  
 
Een prominente plaats op de website zorgt ervoor dat nieuwe scheidsrechters zich 
aanmelden. Zij zien dat het onderwerp scheidsrechters serieus genomen wordt, en willen 
graag deel uitmaken van het ‘korps’.  
 
Op moment worden onderwerpen over scheidsrechters ergens op de site geplaatst, en 
verdwijnen ze na verloop van tijd.  

6.1.Aanstellingen wedstrijden 

De scheidsrechterscoördinator stelt scheidsrechters aan. De opleidingscoördinator stelt 
scheidsrechterscoaches aan. vvLEO zal scheidsrechters aan moeten stellen voor wedstrijden 
waarvoor de KNVB geen scheidsrechters aanstelt. Vaak zijn dit alle wedstrijden in de B-
categorie en een enkele keer wedstrijden van eerste klasse niveau (wat vaak wel A-categorie 
is).  

6.2.Aanstellen Scheidsrechters 

Voordat scheidsrechters aangesteld kunnen worden, zullen de volgende gegevens bekend 
moeten zijn bij de scheidsrechterscoördinator: 

o Het wedstrijdprogramma met daarop het aantal wedstrijden en de aanvangstijden 
van deze wedstrijden. Deze wordt verkregen via de wedstrijdsecretaris. De 
wedstrijdsecretaris stuurt het twee wekelijkse wedstrijdprogramma vaak op 
zondag(avond) door. Wijzigingen in dit programma worden daarna individueel 
doorgegeven, vaak via mail. 

o Aantal beschikbare scheidsrechters. De scheidsrechterscoördinator moet weten wie 
er beschikbaar zijn. Sommige scheidsrechters fluiten liever maximaal 2 keer per 
maand, anderen kunnen bijvoorbeeld alleen in een even of oneven week fluiten. 
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o Degene die aanstelt moet op de hoogte zijn van het niveau van de scheidsrechter. Hij 
komt hierachter door contact te onderhouden met de opleidingscoördinator, maar 
door zelf ook af en toe langs de lijn te staan. Naast het niveau van de scheidsrechter 
wordt er ook rekening gehouden met het opleidingstraject. Zie punt 11.  

o De eigen activiteiten van de scheidsrechter, naast het fluiten. De scheidsrechter zal 
bijna altijd een voetballer van de vereniging zijn. Er moet dus rekening gehouden 
worden met de eigen te voetballen wedstrijden. Aanvangs- en eventueel reistijden 
van deze wedstrijden zullen dus bekend moeten zijn.  

o Het aantal wedstrijden dat een scheidsrechter al gefloten heeft, moet ook bekend 
zijn.  
 

Voorbeeld voor aanstellen:  
Scheidsrechter A. voetbalt zelf in LEO (Loon) A1 en voetbalt aanstaande zaterdag een 
uitwedstrijd tegen Gieten A1 om 14:00 uur.  
Bekend moet zijn: 

o Reistijd (type in google: ‘van Assen naar Gieten’): ongeveer 22 minuten; 
o Tijd voor aanvang van de wedstrijd: over het algemeen 45 minuten voor aanvang in 

kleedkamer; 
o Niveau van de scheidsrechter, wedstrijdpakket van de scheidsrechter; 

 
Door bovenstaande punten bij langs te gaan, blijven er nog een x-aantal wedstrijden over 
waarvoor de scheidsrechter aangesteld kan worden. De scheidsrechter kan alleen nog (E-/F-
/D-(vroege C-)wedstrijden fluiten met een aanvangstijd tussen 9.00-11.00 uur.  
 
Over het algemeen fluiten scheidsrechters liever geen wedstrijden nadat ze zelf gevoetbald 
hebben.   
 
De aanstellingen van scheidsrechters worden altijd gepubliceerd op de website, op teletekst 
en soms in het clubblad. Dit wordt samen met het wedstrijdprogramma gedaan. Achter 
iedere thuiswedstrijd is de aanstelling te vinden.  
 
Aanstellingen worden wekelijks gedaan. Er wordt dus geen maand- of jaaroverzicht gemaakt. 
Iedere week wordt een voorlopige (concept)planning gemaild naar de scheidsrechters die 
aangesteld zijn voor een bepaalde wedstrijd. Dit wordt over het algemeen op maandag 
gedaan. Bedoeling is dat de scheidsrechter in alle gevallen (zo snel mogelijk) reageert op 
deze mail, dus ook als hij/zij niet kan fluiten. Dit zodat degene die aanstelt, meteen iemand 
anders kan vragen, mocht de scheidsrechter niet kunnen fluiten. Op donderdagavond zal de 
definitieve planning bekend zijn. Scheidsrechters die niet gereageerd hebben op de mail, 
zullen niet worden ingedeeld, of worden donderdagavond alsnog gebeld. De definitieve 
planning wordt op donderdagavond gemaild naar de websitebeheerder, de 
wedstrijdsecretaris, de opleidingscoördinator en naar de scheidsrechters zelf. Publicatie van 
deze planning vindt vaak dezelfde avond nog plaats. De wedstrijdsecretaris neemt deze 
planning mee in zijn wedstrijdenoverzicht voor op het wedstrijdbord en stuurt dit overzicht 
verder door naar het bestuurslid van dienst (BvD, het kantinebeheer en naar de 
websitebeheerder.  
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Mocht er voor een wedstrijd geen scheidsrechter geregeld zijn, omdat er simpelweg geen 
scheidsrechter beschikbaar is, dan wordt de leiding van het betreffende team veelal op 
donderdagavond op de hoogte gesteld door de scheidsrechterscoördinator. Het is dan de 
bedoeling dat een leider er zelf voor zorgt dat er een scheidsrechter geregeld wordt. 
Gekeken kan worden naar een ouder of familielid, of de leider zou zelf kunnen fluiten. Dit zal 
een enkele keer voorkomen, bijna altijd in de E- of F-categorie.   

6.3.Aanstellen Scheidsrechterscoach 

De opleidingscoördinator stelt de scheidsrechterscoach aan en houdt daarbij rekening met 
de categorieën van de scheidsrechterscoach en de behoefte aan begeleiding/beoordeling 
van de scheidsrechters. De scheidsrechterscoach voert zijn taak voornamelijk op de zaterdag 
uit en begeleidt/beoordeelt bij voorkeur 2 of 3 scheidsrechters per dag.  De 
scheidsrechterscoach kan uiteraard zelf ook invloed uitoefenen op zijn of haar aanstellingen. 
De coach kan bijvoorbeeld signalen van anderen (leiding/technisch coördinator/BvD/etc.) 
opvangen over een bepaalde scheidsrechter, waardoor hij zelf aan zal geven graag bij een 
bepaalde scheidsrechter aanwezig te willen zijn. 
 
Getracht wordt aan eind van het voetbalseizoen, iedere scheidsrechter minstens 2 keer 
beoordeeld te laten zijn, en iedere nieuwe scheidsrechter in ieder geval voldoende begeleid 
en minimaal 1 keer beoordeeld  te laten zijn.  
 
De scheidsrechterscoach heeft zowel de taak om scheidsrechters te begeleiden, als 
scheidsrechters te beoordelen. Echter zullen deze taken nooit tegelijkertijd uitgevoerd 
moeten worden. Het is de taak van de opleidingscoördinator om de coach een duidelijke 
opdracht mee te geven bij de aanstelling.  
 
Voordat de opleidingscoördinator de coach aan kan stellen, zullen de volgende gegevens 
bekend moeten zijn:  

o Het wedstrijdprogramma met daarop de aanstellingen van de 
verenigingsscheidsrechters en de aanvangstijden van deze wedstrijden. Deze wordt 
verkregen via de scheidsrechterscoördinator.  

o Beschikbaarheid van de scheidsrechterscoach.  
o Aantal scheidsrechters dat begeleid/beoordeeld kunnen worden per (zater)dag.  
o Wie beoordeling of begeleiding nodig heeft moet ook bekend zijn. Gebaseerd op 

input van coaches, verenigingsscheidsrechters zelf, andere clubfunctionarissen of 
eigen overwegingen (bijvoorbeeld het feit dat het om nieuwe scheidsrechters gaat 
maakt dat er een coach aangesteld moet worden).  

 
Nogmaals, de scheidsrechterscoach mag zelf ook verzoeken doen om te kijken naar 
bepaalde scheidsrechters. Alles is mogelijk, zolang het maar in overleg gebeurt.  
 
De aanstelling van de scheidsrechterscoach vindt op eenzelfde manier plaats als de 
aanstelling van de scheidsrechter. Echter is het de opleidingscoördinator die de coach 
aanstelt en niet de scheidsrechterscoördinator. Op donderdagavond worden de 
aanstellingen van de verschillende coaches gemaild. Ook bij de coaches geldt dat alles via de 
mail gebeurt en wordt een snelle reactie via mail op prijs gesteld.  
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De aanstelling van de scheidsrechterscoach wordt niet altijd bekend gemaakt bij de 
scheidsrechter. In sommige gevallen beoordeelt de coach een scheidsrechter ‘anoniem’. Bij 
begeleiding van een scheidsrechter wordt de scheidsrechter natuurlijk wel op de hoogte 
gebracht.    
 

6.4.Afmelden Wedstrijden 

Mocht het voorkomen dat een scheidsrechter of scheidsrechterscoach een bepaalde 
wedstrijd niet kan leiden of coachen, dan moet dit zo snel als mogelijk gemeld worden bij 
degene die aanstelt. Wanneer er na de definitieve planning en publicatie daarvan nog 
afgemeld moet worden (bijvoorbeeld als iemand op vrijdag ziek geworden is), dan ligt de 
voorkeur bij afmelden via de telefoon. Is de aansteller om wat voor reden niet bereikbaar, 
dan is het de bedoeling dat de kantine vroegtijdig gebeld wordt op de wedstrijddag zelf. In 
samenwerking met de leiding van het betreffende team/de betreffende wedstrijd, de 
wedstrijdsecretaris en de BvD’er wordt er naar een oplossing gezocht.  

7.Loopbaanontwikkeling 
Doel van dit hoofdstuk is de (doorstroom)mogelijkheden van een scheidsrechter in kaart te 
brengen. Ieder scheidsrechters heeft zijn eigen beweegredenen/doelstellingen om 
scheidsrechter te worden en deze op een eigen manier in te vullen. De een wil een bepaalde 
top bereiken, terwijl de ander fluit om stagepunten voor school binnen te krijgen. Voor 
iedere scheidsrechter is er plaats binnen de vereniging en kan er gewerkt worden aan ieders 
eigen top. Eigen wensen staan voorop, mits deze natuurlijk reëel zijn.  
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7.1.Opleidingstraject 

Bovenstaand overzicht laat een (ideaal) voorbeeld zien van een mogelijke doorstroming 
binnen de vereniging. Beginnende scheidsrechters (met een leeftijd van 12 jaar) starten over 
het algemeen onder aan de piramide en fluiten MP/F-pupillen of lage E-pupillen. In een 
ideale situatie staan leeftijd en ervaring in het overzicht aan elkaar gelijk (er is een 
horizontale lijn te trekken). Een scheidsrechter met een leeftijd van bijvoorbeeld 18 jaar, 
zonder ervaring (zie nevenstaande afbeelding), is dus nog niet geschikt (uitzonderingen 
daargelaten) om wedstrijden van A- en/of B-junioren te fluiten. Met andere woorden; een 
scheidsrechter van 18 jaar zou ongeveer 4 jaar ervaring moeten hebben in het fluiten om 
een A/B-wedstrijd te kunnen fluiten.  
 
Scheidsrechters die de opleiding bij vvLEO volgen van begin tot eind, voldoen aan dit 
criterium (de horizontale lijn) en zijn binnen vijf jaren een ‘volwaardig scheidsrechter’.  
 
Scheidsrechters die later instromen, zonder enige ervaring, zullen vanzelfsprekend een ander 
traject ingaan dan de andere scheidsrechters. Individueel zal bekeken worden met welke 
snelheid zo’n scheidsrechter door kan stromen in de piramide.  
Of, en zo ja wanneer, iemand doorstroomt, wordt bepaald aan het einde van het 
voetbalseizoen, middels een overleg van de commissie. Beoordelings- en 
begeleidingsformulieren van scheidsrechters vormen de leidraad van het gesprek. Tijdens dit 
overleg zullen zaken als (vervroegde) doorstroming en mogelijk extra begeleiding voor 
bepaalde scheidsrechters aan de orde komen. (gelijk aan promotie/degradatieoverleggen 
van KNVB)  
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Voor de duidelijkheid: dit overzicht is niet in beton gegoten. De commissie bepaalt 
uiteindelijk waar een scheidsrechters geplaatst zal worden.  
 
Het is dus mogelijk om van dit traject af te wijken. Verschillende redenen zijn denkbaar: 

o Er stroomt een nieuwe scheidsrechter, zonder ervaring,  met een leeftijd van 15 jaar 
of ouder in; 

o De verenigingsscheidsrechter ziet het zelf nog niet zit zitten om door te stromen of 
heeft geen behoefte aan doorstroming;  

o De scheidsrechterscommissie vindt dat de scheidsrechter nog onvoldoende bekwaam  
(zie 11.2) is om door te stromen; 

o Een verenigingsscheidsrechter vindt onvoldoende uitdaging in bovenstaand traject. 
Wanneer de scheidsrechterscommissie deze mening deelt, kan in overleg besloten 
worden over te gaan tot vervroegde doorstroming (gelijk aan het talententraject van 
de KNVB). 
 

Links in bovenstaand overzicht is te zien welke cursus op welke leeftijd voor welke categorie 
gevolgd kan worden. vvLEO vindt het aanbieden van een cursus belangrijk en streeft ernaar 
om iedere verenigingsscheidsrechter gecertificeerd te laten zijn. Het zorgt voor voldoende 
‘bagage’ om als scheidsrechter te kunnen opereren. Er wordt daarom getracht in ieder geval 
de pupillencursus ieder seizoen aan te bieden aan de beginnende scheidsrechter. Om te 
kunnen voldoen aan bovenstaand overzicht, zou het ideaal zijn om per twee jaren een 
junioren en/of BOS-cursus aan te bieden.  
 
Het doel van dit traject is het bieden van uitdaging en perspectief. Scheidsrechters kunnen 
door middel van dit traject een eigen doel creëren om naartoe te werken. Scheidsrechters 
weten wat ze zullen moeten doen om de top te kunnen bereiken.  Fantastisch zou het zijn 
als vvLEO uiteindelijk ervaren topscheidsrechters af kan leveren aan de KNVB, zodat zij onder 
professionele begeleiding van de KNVB nog verder door kunnen groeien en ontwikkelen. 
Wie weet tot op BV-niveau! Zie punt 11.3. voor meer informatie.  

7.2.De Criteria 

Om bovenstaand traject nog wat concreter te maken, is het voor zowel de 
scheidsrechterscoach als de verenigingsscheidsrechter van belang te weten waar men op 
moet letten en welke criteria van belang zijn om door te kunnen stromen binnen het traject. 
Getracht wordt scheidsrechters door middel van de criteria uit te leggen waarom het juist 
wel of (nog) niet doorstroomt in de piramide. Onderstaande criteria maken een 
scheidsrechter van een goed niveau voor de betreffende categorie. De criteria zijn ook terug 
te vinden op de begeleidings- en beoordelingsformulieren.  
 

E&F-pupillen  Volgen, positie kiezen 
- Neemt spel waar, interpreteert waarneming en beslist; 
Toepassing spelregels 
- Is op de hoogte van spelregels en reglementen die van 
toepassing zijn binnen 4 tegen 4 en 7 tegen 7. Bijvoorbeeld: 
Beoordeling duels, Ingooi, Terugspeelbal, Hoekschop, 
Doelschop, (- Straftijd); 
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Leiding geven (en communiceren met spelers) 
- Heeft een duidelijk fluitsignaal; 
- Voelt de wedstrijd (leeftijdsgroep) aan; 
- Geeft uitleg als speler een regel niet begrijpt; 
- Is consequent; 
- Handelt kordaat; 
- Uitrusting is correct; 
Formaliteiten 
- Houdt administratie bij; 
- Controleert speelveld (staan de doelen vast); 
Sportieve sfeer 
- Respecteert waarden en normen; 
- Treedt op tegen incorrect gedrag; 
- Vertoont voorbeeldgedrag; 
- Op correcte wijze met betrokkenen communiceert.  
Ontwikkeling 
- Heeft zelfreflectie; 
- Is coachbaar; 
 

D-pupillen en C-junioren Volgen, positie kiezen 
- Neemt spel waar, interpreteert waarneming en beslist; 
- Past diagonaal functioneel toe; 
- Goede positie bij hoekschoppen en vrije trappen; 
Toepassing spelregels 
- Past regels en reglementen correct toe:  Beoordeling 
duels, Spelstraffen (direct/indirect), Strafbaar buitenspel, 
Aangeven indirecte, Vermaningen, straftijdregeling, 
kaarten; 
Leiding geven 
- Bereidt zich voor op wedstrijd; 
- Werkt samen met assistent-scheidsrechters; 
- Kleedt zich correct; 
- Heeft een duidelijk fluitsignaal; 
- Voelt wedstrijd (leeftijdsgroep) aan; 
- Uitleg geven als speler regel niet begrijpt; 
- Handelt kordaat; 
- Is consequent; 
Formaliteiten 
- Controleert veld; 
- Houdt administratie tijdens de wedstrijd bij; 
- Controleert, vult in en tekent wedstrijdformulier af; 
- Stelt, indien van toepassing, strafrapport op; 
Sportieve sfeer 
- Respecteert waarden en normen; 
- Communiceert op correcte wijze met betrokkenen; 
- Vertoont voorbeeldgedrag; 
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- Treedt op bij incorrect gedrag; 
Ontwikkeling 
- Evalueert eigen handelen; 
- Houdt zich op hoogte van spelregelwijzigingen; 
- Staat open voor begeleiding. 
 

B-, A-junioren en 
senioren 

Spelregels 
- Neemt spel waar, interpreteert waarneming en beslist; 
- Past diagonaal functioneel toe; 
- Goede positie bij hoekschoppen en vrije trappen; 
- Anticipeert op richting waarin spel beweegt 
- Hindert het spel niet; 
- Past regels en reglementen correct toe: Beoordeling 
duels, Spelstraffen (direct/indirect), Strafbaar buitenspel, 
Voordeelregel, Aangeven indirecte, Toepassen 
vermaningen, straftijd en kaarten; 
Leiding geven 
- Bereidt zich voor op wedstrijd; 
- Voelt de wedstrijd (leeftijdsgroep) aan; 
- Handelt kordaat; 
- Is consequent; 
- Werkt samen met assistent-scheidsrechters; 
- Kleedt zich correct; 
- Verduidelijkt beslissingen non-verbaal; 
- duidelijk fluitsignaal; 
- middels gebaren en gezichtsuitdrukkingen; 
Formaliteiten 
- Onderhoudt contact met KNVB en 
scheidsrechterscommissie; 
- Controleert het speelveld met toebehoren; 
- Houdt administratie tijdens wedstrijd bij; 
- Controleert, vult in en tekent wedstrijdformulier af; 
- Vult strafrapportformulier in; 
Sportieve sfeer 
- Respecteert waarden en normen; 
- Treedt op bij incorrect gedrag; 
- Vertoont voorbeeld gedrag; 
- Communiceert op correcte wijze met betrokkene; 
Ontwikkeling 
- Evalueert eigen handelen; 
- Houdt zich op hoogte van spelregelwijzigingen; 
- Staat open voor begeleiding. 
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7.3.Van verenigingsscheidsrechter tot KNVB-scheidsrechter 

Fantastisch zou het zijn als vvLEO uiteindelijk eigen ervaren scheidsrechters uit eigen 
opleiding af kan leveren aan de KNVB, zodat de scheidsrechter wellicht uit kan groeien tot 
een topscheidsrechter. Voor een aantal verenigingsscheidsrechters zal er een moment 
komen waarop deze stap gemaakt zal gaan worden. Argumenten die ertoe bijdragen of zelfs 
bepalend zijn een dergelijke stap te maken zijn bijvoorbeeld: 

o De verenigingsscheidsrechter wil zelf voor de KNVB gaan fluiten; 
o De verenigingsscheidsrechter heeft binnen de vereniging zijn top bereikt; 
o De verenigingsscheidsrechter heeft een nieuwe uitdaging nodig; 
o De scheidsrechterscommissie is van mening dat hij wedstrijden met een hogere 

moeilijkheidsgraad nodig heeft om zich verder te ontwikkelen;  
o De scheidsrechterscommissie vindt de verenigingsscheidsrechter zo talentvol dat 

hij moet gaan voor een scheidsrechterscarrière. 
 
Mogelijkheid tot doorstroming zal altijd in overleg plaatsvinden tussen de 
scheidsrechterscommissie en de verenigingsscheidsrechter.  

8.Rapporten 
In dit hoofdstuk volgen verschillende begeleidings- en beoordelingsrapporten die een 
scheidsrechterscoach zou kunnen gebruiken. In een ideale situatie krijgt iedere 
verenigingsscheidsrechter bij vvLEO een x-aantal (bij voorkeur 2 per seizoen) beoordelingen, 
die vastgelegd worden in een speciaal ‘scheidsrechtersdossier’.  Nieuwe scheidsrechters 
worden voldoende begeleid aan de hand van de begeleidingsrapporten en bij voorkeur 1 
keer in het seizoen beoordeeld.  
 
De begeleidingsrapporten worden voorzien van positieve feedback en zogenaamde 
‘kluspunten’: criteria waar een scheidsrechter aan zal moeten werken.  De rapporten 
vormen een leidraad voor mogelijke gesprekken tussen scheidsrechterscoach en 
verenigingsscheidsrechter. De beoordelingsrapporten worden voorzien van kruisjes en een 
toelichting op de laatste pagina. Ook dit rapport mag na afloop (of een andere keer) 
toegelicht worden tijdens een een-op-eengesprek.  
 
Bedoeling is dat de rapporten uiteindelijk terecht komen bij: 

o De opleidingscoördinator: hij/zij slaat het rapport op in het dossier van de 
scheidsrechter; 

o De verenigingsscheidsrechter (via de opleidingscoördinator): hij kan door middel van 
dit rapport zien wat zijn goede en minder goede kwaliteiten zijn; een handig middel 
om jezelf te verbeteren.  

 
Scheidsrechterscoaches hoeven niet per se gebruik te maken van de formulieren, al ligt de 
voorkeur er wel naar. De coach kan als volgt te werk gaan:  
a) Observeren uit de ‘losse pols’, waarbij hij achteraf bespreekt wat zich heeft voorgedaan 

en wat hij belangrijk vindt; 

b) Observeren aan de hand van een aantal punten, die vooraf worden bepaald:  
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 naar aanleiding van wat vanuit een eerdere wedstrijd belangrijk kan zijn voor 

deze verenigingsscheidsrechter;  

 als resultaat van een vooraf gevoerde (interne) discussie die heeft geleid tot 

algemene observatiepunten voor verenigingsscheidsrechters van wedstrijden 

voor bepaalde leeftijdsgroepen;  

 op basis van genoemde punten in de verschillende rapporten, zie 12.1 t/m 12.4.  

 
Alles is mogelijk, zolang er na afloop maar iets op papier gezet kan worden (en bewaard), 
waar zowel de opleidingscoördinator als de verenigingsscheidsrechter als de coach zelf iets 
aan heeft.  
 
De verschillende formulieren worden  tevens gebruikt bij het eindoverleg na afloop van het 
seizoen (het zgn. promotie/degradatie overleg). 
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8.1.Begeleidingsrapport E&F-pupillen 
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8.2.Begeleidingsrapport C-junioren en D-pupillen 
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8.3.Begeleidingsrapport A- en B-junioren 
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8.4.Beoordelingsrapport  
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9.Bijlagen  
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Bijlage 1: Scheidsrechterskorps juli 2013 

 
Cijfers 
E&F- Categorie: 37 scheidsrechters 
C&D- Categorie: 26 scheidsrechters 
A&B- Categorie: 13 scheidsrechters  
 
Totaal aantal scheidsrechters: 63 
Nieuwe instromers: 25   
 Waarvan pupillenscheidsrechter: 19 
 Waarvan juniorenscheidsrechter: 6 
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Bijlage 2: Publicatie Fair-play oktober 2012 

 

5 jaar lang is voetbalvereniging LEO uit Loon bezig met het op poten zetten van een 
gestructureerd en effectief scheidsrechtersbeleid. Met name de laatste twee jaar plukt LEO 
hier de vruchten vanaf. Dit omdat het vvLEO lukt om alle thuiswedstrijden te voorzien van 
een gediplomeerde scheidsrechter. Het hele scheidsrechtersgebeuren wordt gecoördineerd 
door een apart aangestelde scheidsrechterscoördinator. Tot op heden lopen er bij vvLEO 
maar liefst 52 actieve jeugdscheidsrechters rond, waarvan 24 een certificaat Basis Opleiding 
Scheidsrechters hebben en 25 een certificaat Pupillenscheidsrechter. Bijna allen door vvLEO 
zelf opgeleid.  
Het succes van de scheidsrechter hangt samen met de vvLEO drive ‘LEO is meer dan 
voetbal’, ‘Positief Coachen’, ‘met elkaar 
voor elkaar’ en ‘resultaat door plezier’. 
Investeren in jonge jeugd door jongeren 
op te leiden, verantwoordelijkheid te 
geven en zelfvertrouwen te laten krijgen 
door deze jeugd bij de uitvoering van 
hun taken actief bij te blijven, staan met 
positieve raad en daad.  
 
Via opvallende scheidsrechterstenues is 
deze jeugd in de vereniging herkenbaar. 
Daarmee zijn ze zichtbaar ‘rolmodel’ en 
vvLEO merkt dat het andere jongeren en 
ouderen stimuleert om ook actief te 
worden in de vereniging.  
 
Zoals gezegd is vvLEO de laatste twee jaren serieus bezig met de opleiding van 
jeugdscheidsrechters.  Zo heeft vvLEO in seizoen 2011-2012 2 scheidsrechterscursussen 
georganiseerd. Een pupillencursus voor eigen leden, waarbij maar liefst 17 scheidsrechters 
het certificaat in ontvangst mochten nemen en een BOS-cursus; de Basis Opleiding 
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Scheidsrechters voor (ietwat oudere) leden die hogere wedstrijden wilden fluiten. Ook deze 
cursus werd georganiseerd door en vond plaats bij LEO. 10 LEO-leden namen deel aan de 
cursus waarvan er 9 leden slaagden. Daarnaast gaf LEO de mogelijkheid in de buurt liggende 
verenigingen deel te laten nemen aan deze cursus en dat leverde een 
samenwerkingsverband op tussen voetbalverenigingen LEO, LTC, FC Assen en Asser Boys. 1 
lid van LTC, 3 leden van FC Assen en 2 leden van Asser Boys hebben nu mede dankzij LEO 
ook een BOS-certificaat. 7 bijeenkomsten van ieder 3 uur zorgden ervoor dat LEO ook voor 
de ‘hogere’ wedstrijden goede, ervaren en opgeleide scheidsrechters kan leveren.  

 
Mede door het succes van de al georganiseerde cursussen werd besloten meteen bij 
aanvang van het nieuwe seizoen een 2e Pupillencursus te organiseren voor de jongere jeugd. 
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Dit leverde 15 september jl. opnieuw 14 jeugdige, gediplomeerde, ‘eigen’ scheidsrechters 
op.   
vvLEO vindt het niet alleen belangrijk dat de scheidsrechters een goede ‘bagage’ meekrijgen 
door middel van de cursussen, begeleiding na de cursussen en tijdens het fluiten en ‘gezien 
worden als scheidsrechter’ is voor vvLEO minstens zo belangrijk. Nieuwe scheidsrechters 
worden (ook na het behalen van een cursus) begeleid door eigen LEO-scheidsrechters en 
krijgen namens de club een volledig tenue aangeboden.  
 

 
 
In het kader van ‘De week van de scheidsrechter’ werd vvLEO onlangs in het zonnetje gezet 
vanwege haar scheidsrechtersbeleid. Eredivisiescheidsrechter Eric Braamhaar kwam namens 
de KNVB op bezoek en floot zelfs nog een helft van een wedstrijd. Onder het oog van 
verschillende regionale pers (RTV Drenthe, MoiAssen, Dagblad van het Noorden) werden er 
ARAG-tenues uitgedeeld en ging het voltallige LEO-scheidsrechterskorps op de foto. Helaas 
kon niet iedereen er bij zijn i.v.m. eigen voetbalwedstrijden. Door het grote aantal dat wel 
aanwezig was, waren er zelfs te weinig ARAG-tenues!  
 
 
Getallen op een rijtje  
Hoeveel verenigingsscheidsrechters die vvLEO jeugd fluiten heeft vvLEO in totaal? 52 
Hoeveel hebben het BOS-diploma? 24 
Hoeveel hebben het Pupillenscheidrechtersdiploma? 25 
Hoeveel zijn niet opgeleid, maar krijgen ondersteuning van de vereniging? 2 
Hoeveel scheidsrechters hebben zowel een BOS- als een Pupillencursusdiploma? 6  
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Beantwoording voorwaarden 
vvLEO: 
* Heeft een scheidsrechtercoördinator: Ja 
* Organiseert 2 spelregelavonden per seizoen: Ja, LEO organiseert verschillende cursussen 
per seizoen.  
* Organiseert 1 scheidsrechtersavond per seizoen: Ja, onlangs is er een 
scheidsrechtersavond georganiseerd voor E-/F-scheidsrechters die D-wedstrijden willen 
fluiten.  
* Heeft 95% van scheidsrechters gediplomeerd: Ja  
* Kent een kledingvoorschrift voor scheidsrechters: Ja, scheidsrechters krijgen een volledig 
tenue aangeboden.  
* Heeft een wervingcampagne voor scheidsrechters: Ja 
* Kent een aparte subsite scheidsrechters op de website: Ja 
* Adopteert minimaal 5 / maximaal 10 andere voetbalverenigingen om ook actief 
scheidsrechtersbeleid uit te voeren: Ongeveer wel. Denk daarbij aan de samenwerking 
tijdens de BOS-cursus waarbij vvLEO andere verenigingen uitnodigde voor deelnemers aan 
de cursus.  
* Heeft een link naar de ARAG Voetbal Spelregeltest op de website en promoot dit actief: 
We beschikken op moment nog niet over de link, maar deze is gemakkelijk te plaatsen op de 
website. We zijn hiertoe ook bereid.  
* Zet de 'Spelregel van de maand' in de nieuwsbrief of op de website: We zijn bereid 
‘Spelregel van de maand’ vanaf november in het clubblad te verwerken.    
* Geeft de poster 'Basis 11 van Fairplay' een prominente plaats in de kantine: We 
beschikken niet over deze poster. Deze wordt opgehangen zodra hij binnen is.  
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Bijlage 3: vvLEO officiële Fair Play Zone - maart 2013 

 

Op de foto: Genodigden, vvLEO scheidrechters en clubfunctionarissen  

Op zaterdag 23 maart jl. werd bij voetbalvereniging LEO de Fairplay Zone prijs uitgereikt door KNVB 

districtsvoorzitter dhr. J. van Driel. KNVB ziet vvLEO als een voorbeeldvereniging die op effectieve 

vorm geeft aan haar arbitragebeleid. vvLEO heeft vijftig eigen verenigingsscheidsrechters die zijn 

opgeleid door de KNVB. Bij de prijsuitreiking was scheidsrechter betaald voetbal Braamhaar 

aanwezig. Braamhaar benadrukte het belang van opgeleide scheidrechters en sprak zijn waardering 

uit richting vvLEO clubscheidsrechters en cluborganisatie. 

Kern van het succes bij vvLEO is scheidsrechtercoördinator Björn van Dalen, die zijn enthousiasme 

voor voetbalarbitrage weet over te brengen naar vvLEO vrijwilligers van jong tot oud. De vvLEO 

verenigingscultuur en -organisatie zorgen voor de ondersteuning waardoor goede initiatieven zoals 

deze stand houden en kunnen worden uitgebreid. 

vvLEO vindt goed arbitragebeleid belangrijk voor de positieve clubcultuur. Iedere scheidrechter moet 

zich gesteund voelen door zijn of haar omgeving. Bij vvLEO mogen scheidrechters een beroep doen 

op het ‘Bestuurslid van Dienst’ om in voorkomende gevallen de hulp in te roepen van de vereniging. 

Zichtbaarheid van clubfunctionaris(sen) gevolgd door een belangstellend gesprekje doet de truck bij 

vrijwel alle mensen. In een vroeg stadium realiseren mensen zich al snel ze in hun enthousiasme net 

een stapje te ver gingen.  

Tijdens het Fairplay programma werd tevens het vvLEO ‘respect team’ onder de aandacht gebracht. 

Naar aanleiding van het voetbalincident waarbij grensrechter Richard Nieuwenhuizen om het leven 

kwam, ontstond dit vvLEO team uit bezorgde ouders. Het team houdt voeling met de vvLEO 

verenigingscultuur en organiseert simpele en doeltreffende initiatieven waarmee ‘respect ’ onder de 

aandacht blijft. Woordvoerder Rita Overdiep van het vvLEO ‘respect team’ presenteerde de 

ontwikkelingen en plannen aan de aanwezigen. 

 

v.l.n.r. voorzitter KNVB district Noord, dhr. J. van Driel - 

vvLEO scheidsrechtercoördinator Björn van Dalen – vvLEO 

voorzitter Wim Hoving – scheidsrechter dhr. Braamhaar. 
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Bijlage 4: Publicatie Juniorencursus ‘13 
 

Elf jeugdleden van vvLEO en ACV 

behalen scheidsrechterdiploma 
Geplaatst op 14 november 2013 

Het was een spannende dag voor negen jongens van vvLEO en twee van 

ACV afgelopen weekend. Slechts één examen scheidde ze nog van een 

scheidrechterdiploma. Zonder uitzondering kregen de elf niet veel later 

te horen dat ze geslaagd zijn. 

 

Ze kregen een uur de tijd om onder het toeziend oog van KNVB-docent Fred Jansen 

de laatste testspreekwoordelijk binnen te koppen. Na veertig minuten verlieten de eerste 

jongens de zaal al, niet lang daarna gevolgd door de rest. Wat restte was een snelle 

nakijksessie in de bestuurskamer en oplopende spanning bij de kandidaten. 

 

 
 

Rode kaart! 
Om de spanning een beetje te temperen was er voor de deelnemers en het inmiddels 

aangeschoven publiek een rode-/gelekaartquiz georganiseerd. Over de situatie betreffende het 

ontnemen van een scoringskans zijn ze het telkens unaniem met elkaar eens: ‘Rode kaart!’. 

Niet veel later volgt het verlossende woord dat alle elf jongens geslaagd zijn voor de cursus, 

die naast het examen bestond uit theorielessen en praktijkoefeningen. Hierdoor zijn ze er 

helemaal klaar voor om wedstrijden tussen D- en C-jeugdteams te leiden. 

http://visueleverhalen.nl/11-nieuwe-juniorscheidsrechters-in-assen
http://sportinassen.nl/assets/Foto5.jpg
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Veel animo 
Björn van Dalen, coördinator jeugdscheidsrechters van vvLEO, benadrukt dat er veel animo 

bij jeugdleden is om te gaan fluiten: ‘Eind september van dit jaar mochten we maar liefst 

negentien scheidsrechters feliciteren met het behalen van de Pupillencursus, voor het fluiten 

van E- en F-pupillen. Nu mogen we dus opnieuw negen scheidsrechters van vvLEO 

feliciteren met het behalen van de Juniorencursus. Daarmee bestaat het scheidsrechterskorps 

van vvLEO uit 63 opgeleide scheidsrechters, waarvan de meeste zelf nog jeugdlid zijn.’ 

 

Van Dalen: ‘Investeren in jonge jeugd door jongeren op te leiden, verantwoordelijkheid te 

geven en zelfvertrouwen te laten krijgen door deze jeugd bij de uitvoering van hun taken 

actief te ondersteunen, is een van de speerpunten binnen onze vereniging.’ Dat 

scheidsrechterbeleid bij vvLEO hoog in het vaandel staat, bleek eerder ook al tijdens de Week 

van de Scheidsrechter. 

http://sportinassen.nl/algemeen/deelname-week-van-de-scheidsrechter-vanzelfsprekend-voor-vvleo/
http://sportinassen.nl/algemeen/deelname-week-van-de-scheidsrechter-vanzelfsprekend-voor-vvleo/
http://sportinassen.nl/assets/Foto4.jpg
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Geslaagden 
Van ACV zijn geslaagd: Leon de Diego en Ruben Zonjee. Van vvLEO mogen Chiel van der 

Neut, Ralph Strating, Laurens van Wijngaarden, Tim de Groot, Anne Barkhof, Jeroen 

Hummel, Wouter Keultjes, Jochems Janssens en Leon Nanninga zich vanaf nu 

juniorscheidsrechter noemen. 

 

http://sportinassen.nl/assets/Foto3.jpg
http://sportinassen.nl/assets/Foto1.jpg
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