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Voorwoord 
 
 
De VV Limmen heeft meer dan 900 leden, waarvan elk weekeinde vele spelen in één van onze  jeugd-
en/of seniorenteams. Voor het spel zijn niet alleen spelers, begeleiders en trainers benodigd. De 
belangrijkste persoon is de scheidsrechter, zonder hem/haar is er geen wedstrijd mogelijk.  
 
De vereniging heeft de verplichting om voor elke wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen, indien 
deze niet wordt toegewezen door de KNVB. Voor VV Limmen resulteert dit in een tekort aan “eigen” 
clubscheidsrechters en naar het zich laat aanzien, is door de groei van onze VV Limmen een groter 
tekort aan scheidsrechters te verwachten. 
 
Door het tekort aan “eigen” scheidsrechters, moeten nu ook spelers zelf fluiten. Hoewel er 
incidenteel nieuwe scheidsrechters zich aanmelden, de voetballers zelf ook de wedstrijd kunnen 
leiden en er een opleidingsprogramma voor jeugdscheidsrechters succesvol is gebleken, is het tekort 
aan scheidsrechters nu nog niet structureel op te lossen. 
 
Dit vraagstuk kan worden opgelost met een uitbreiding van de structuur en het aanbrengen en 
handhaven van een scheidsrechtersbeleid. De scheidsrechters Henk Nuijens en Joost Nijman hebben 
namens alle (jeugd)scheidsrechters en betrokkenen het initiatief genomen om het beleid 
“Arbitrageplan VV Limmen” te schrijven. 
 
Binnen de vereniging zijn scheidsrechters aanwezig op verschillende niveaus en leeftijden. Deze 
fluiten al dan niet gediplomeerd hun wedstrijden, zonder dat zij geïntegreerd zijn in  het beleid van 
zowel de senioren of jeugd. Tot op heden is er geen helder beleid die deze scheidsrechters en alle 
betrokkenen  ondersteunen en handvatten geven om goed te presteren. 
 
Het “Arbitrageplan VV Limmen” is het antwoord op het ontbrekende scheidsrechtersbeleid en  is 
belangrijk om uitvoering en handhaving van het scheidsrechtersbeleid te kunnen geven binnen het 
vigerende beleid van VV Limmen. Dit “Arbitrageplan VV Limmen” is de basis voor de organisatie, 
opleiding, begeleiding , aantrekken en behouden van (jeugd)scheidsrechters en betrokkenen. 
 
Middels dit Arbitrageplan wil VV Limmen de scheidsrechters integreren in de club en organisatie om 
te streven naar structureel voldoende scheidsrechters die met veel plezier de wedstrijden van onze 
VV Limmen leiden. 
 
Namens (jeugd)scheidsrechters en begeleiding, 
 
VV Limmen 
 
Henk Nuijens en Joost Nijman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VV Limmen | Arbitrageplan oktober 2010 
p a g i n a | 2  

   
 

Inhoudsopgave 
 
 
 
 

1. Inleiding         pagina  3 
 

2. Doelstelling          4 
 

3. Uitgangspunten         5 
 

4. Huidige organisatie         6 
 
Gewenste organisatie         7 
 

5. Organisatie scheidsrechters onderverdeling      8 
 

6. Uitvoering Jeugdscheidsrechters  Inleiding    9 
Opleiding    9 

        
   Nieuwe jeugdscheidsrechters Algemeen    10 
       Werving    10 
       Begeleiding    10 
 
   Opleiding   Fase 1     10/11 
       Fase 2     12/13 
       Fase 3     14/15 
       Fase 4     16/17 
       Fase 5     18/19 
 
   Schema jeugdscheidsrechtersopleiding     20 
 

 
7. Uitvoering  Scheidsrechters   Algemeen    21 

Werving    21 
Begeleiding    21 
Uitrusting    21 

   
  Opleiding   Fase 1     21/22 
      Fase 2     23 
      Fase 3     24 
 
  Schema scheidsrechtersopleiding     25 
 

8. Bijlage           26 
 

 
 
 
 
 



VV Limmen | Arbitrageplan oktober 2010 
p a g i n a | 3  

  1 
 

Inleiding 
 
 
VV Limmen is onder te verdelen in senioren- en jeugdvoetbal, welke onderling weer onder te 
verdelen zijn in dames(meisjes) en heren(jongens) teams. Deze teams zijn weer ingedeeld in 
verschillende categorieën volgens KNVB, de zogenaamde A en B categorie.  
 
Over het algemeen zijn er voor de A categorie aangestelde KNVB scheidsrechters die deze 
wedstrijden bij de senioren of jeugd leiden. Voor de B categorie moet de thuisspelende vereniging 
zelf voor scheidsrechters zorg dragen, ook wel clubscheidsrechters genoemd. 
 
Door de toename van het aantal voetballende leden bij VV Limmen en de tendens van afnemende 
aantal KNVB-scheidsrechters, is er sprake van een extra tekort aan clubscheidsrechters bij VV 
Limmen.  
 
Er komen steeds meer wedstrijden van VV Limmen, maar met minder toegewezen KNVB-
scheidsrechters voor de A categorie. Als VV Limmen moet je dan zorg dragen dat ook voor de  
A categorie dan alsnog een clubscheidsrechter wordt ingezet, naast het toenemende aantal 
wedstrijden in de B categorie, waarvoor een eigen clubscheidsrechter wordt ingezet. Oftewel een 
structureel tekort aan clubscheidsrechters is een feit. 
 
De VV Limmen stelt dit “Arbitrageplan VV Limmen” op om ten eerste een beleid mogelijk te maken 
voor de clubscheidsrechters, maar ook om de afdeling “scheidsrechters” te structureren en een 
volwaardig onderdeel te worden van VV Limmen. Ten tweede de missie om meer scheidsrechters 
aan te trekken en te behouden door het aanstellen van een bestuurslid/coördinator 
scheidsrechterzaken. Daarnaast geeft dit “Arbitrageplan VV Limmen” handvatten om de 
(jeugd)scheidsrechters beter te laten presteren door opleiding en begeleiding. 
 
Door een duidelijke structuur en bewaken hiervan, bestuurslid/coördinator scheidsrechterzaken, kan 
het niveau en aantal scheidsrechters aanzienlijk worden vergroot welke hoort bij een ambitieuze club 
als VV Limmen. 
 
Door een volwaardig onderdeel te zijn van VV Limmen wordt het draagvlak en saamhorigheid 
vergroot onder de leden en is er meer respect voor elkaar. 
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Doelstelling 
 
 
 
Algemene doelstellingen 
 

 Opzetten structuur scheidsrechtersafdeling als onderdeel van het beleid VV Limmen 

 Aanstellen bestuurslid/coördinator scheidsrechterzaken 

 Opleiden eigen (jeugd)clubscheidsrechters 

 Gediplomeerde clubscheidsrechters voor senioren 

 Begeleiding en evaluatie van (jeugd)scheidsrechters 

 Aantrekken nieuwe (jeugd)scheidsrechters 

 Behouden van (jeugd)scheidsrechters 

 Overlegstructuur scheidsrechters  invoeren 

 Activiteiten organiseren 

 Spelregelavond/middag voor junioren  

 Publicaties in Uithaal van spelregelwijzigingen, etc. 
 
 
 
Concrete doelstellingen en termijnen 
 
 

 Aanstellen (oproep)bestuurslid/coördinator scheidsrechterzaken seizoen 2010/2011 
 
 

 Elk nieuw seizoen minimaal 4 nieuwe jeugdscheidsrechters opleiden 
 

 

 In seizoen 2010/2011 minimaal 2 nieuwe begeleiders (jeugd)scheidsrechters 
 
 

 In seizoen 2012/2013 minimaal netto 2 nieuwe seniorenscheidsrechters 
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Uitgangspunten 
 
 
 

1. De voetbalvereniging Limmen stelt bestuurslid/coördinator scheidsrechterzaken aan.  
2. Binnen de scheidsrechtersafdeling van de voetbalvereniging Limmen wordt het 

bestuurslid/coördinator scheidsrechterzaken verantwoordelijk voor het op de juiste manier 
‘bewaken en uitvoeren’ van dit “Arbitrageplan VV Limmen”. 
Opleiden, begeleiden, aantrekken en behouden van scheidsrechters, aanspreekpunt voor 
scheidsrechters en vereniging, overleg en evaluatie scheidsrechters/begeleiders, 
calamiteiten/rapport, communicatie naar KNVB. 

3. Het “Arbitrageplan VV Limmen” wat ten uitvoer wordt gebracht is in een belangrijke mate 
afhankelijk van het kader (trainers, begeleiders, bestuursleden, vrijwilligers etc). Het kader 
zal worden gevormd door mensen, die bereid zijn om met elkaar samen te werken, zich in 
dit “Arbitrageplan VV Limmen”  kunnen vinden en op de juiste wijze in het belang van de 
leden van de voetbalvereniging Limmen willen handelen.  

4. Elke (jeugd)scheidsrechter, of hij\zij nu meer of minder aanleg heeft, krijgt bij de 
voetbalvereniging Limmen mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen als 
scheidsrechter als wel in de beleving en het plezier, die hij\zij zoekt tijdens die vrije 
tijdsbesteding. 

5. Bij de jeugdscheidsrechters staat de opleiding centraal, boven het leveren van prestaties en 
dus boven het resultaat van de wedstrijd. Coaching/begeleiding tijdens de wedstrijd zijn 
praktijkgericht. 

6. Door goede begeleiding, training en coaching stimuleert de voetbalvereniging Limmen de 
(jeugd)scheidsrechters op een goed niveau te presteren en wedstrijden met plezier te leiden. 
Het uiteindelijke doel is om de continuïteit in de vereniging te waarborgen door het 
aantrekken, opleiden en behouden van scheidsrechters voor voetbalvereniging Limmen. 

7. De voetbalvereniging Limmen streeft er naar om per nieuwe (jeugd)scheidsrechter een 
begeleider aan te stellen, om kennis over te dragen, elkaar aan te vullen en te stimuleren. 

8. De jeugdscheidsrechters zijn minimaal 2e jaars D-pupillen en zij starten met het fluiten van 
lagere E en F-pupillen. De nieuwe jeugdscheidsrechters worden in het begin in willekeurige 
volgorde toegewezen aan deze lagere elftallen en nog niet ingedeeld op kwaliteit. 

9. De beginnende senioren scheidsrechters worden eerst toegewezen aan lagere Junioren 
teams om ervaring op te doen. 

10. Na de winterstop worden de daarvoor in aanmerking komende nieuwe lichting 
jeugdscheidsrechters in de gelegenheid gesteld om regelmatig hogere categorie wedstrijden 
te fluiten om een zo soepel mogelijke overgang te bewerkstelligen. 

11. De voetbalvereniging Limmen streeft ernaar dat elke senioren scheidsrechter gediplomeerd 
is of zo spoedig mogelijk wordt, echter zal hier geen dwang op worden uitgeoefend. 

12. Het materiaal moet optimaal zijn en wordt beschikbaar gesteld door de vereniging. Elke 
(jeugd)scheidsrechter moet individueel een scheidsrechterspak, fluit, boekje, kaarten en 
stopwatch/horloge in bruikleen worden gegeven. De kleding is uniform en zorgt voor een 
professionele uitstraling. 

13. Voetbalvereniging Limmen betaalt de opleidingskosten voor het volgen van een 
scheidsrechtercursus. 

14. Voetbalvereniging Limmen zal trachten de opleiding voor scheidsrechter telkens op eigen 
complex te laten plaats vinden. 
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Huidige organisatie 
 
 
De VV Limmen is onderverdeeld in 4 categorieën/afdelingen voor wat betreft voetbalspelers: 
 

 Senioren 

 Dames 

 Junioren 

 Pupillen 
 
Het hoofdbestuur is direct verantwoordelijk voor de senioren/dames en middels de jeugdcommissie 
voor de meisjes, junioren en pupillen. Elke categorie/afdeling heeft een afvaardiging in het 
hoofdbestuur respectievelijk jeugdcommissie. De clubscheidsrechters hebben geen directe 
verantwoordelijke en/of afvaardiging in het bestuur of commissie. De wedstrijdsecretarissen zijn 
verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma en derhalve ook belast met het aanwijzen van 
scheidsrechters aangezien de vereniging een plicht heeft tot het leveren van scheidsrechters. De 
clubscheidsrechters zijn een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van de VV Limmen, maar zijn niet 
verenigd, hebben geen spreekbuis, geen structuur,etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zonder structuur, zitting en/of afvaardiging in het bestuur kan er geen beleid worden gevoerd en 
onder andere het structurele scheidsrechters tekort worden opgelost. Daarnaast is er geen 
handhaving van beleid; opleiding, behouden en aantrekken van scheidsrechters niet mogelijk omdat 
niemand verantwoordelijk is. Er zijn verschillende initiatieven, zoals opleiden van 
jeugdscheidsrechters, aantrekken nieuwe (jeugd)scheidsrechters. Deze initiatieven worden door 
verschillende leden uitgevoerd zonder enige structuur en regelmaat. 
 
De clubscheidsrechters moeten beter gestructureerd en aangestuurd worden. Dit kan alleen als deze 
belangrijke afdeling wordt geïntegreerd in het bestuur en beleid. 
 

Clubscheidsrechters
geen onderdeel van bestuur/jeugdcommissie
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Gewenste organisatie 

 
De afdeling clubscheidsrechters worden geïntegreerd in het hoofdbestuur, een nieuwe 
(parttime/oproep) bestuursfunctie wordt mogelijk gemaakt: coördinator scheidsrechterzaken. 
 

 Deze coördinator scheidsrechterzaken is verantwoordelijk voor het beleid van alle 
clubscheidsrechters, zowel jeugd- en seniorenscheidsrechters als wel de begeleiders.  

 Hij/zij draagt zorg voor het bijwerken, bewaken en uitvoeren van het “Arbitrageplan VV 
Limmen”. 

 Verder is de coördinator scheidsrechterzaken belast met de kwaliteit van de 
(jeugd)scheidsrechteropleiding,  

 houdt hij gesprekken met de scheidsrechters van verschillende leeftijdscategorieën,  

 organiseert hij tenminste drie maal per jaar een Jeugd  Scheidsrechter Overleg (JSO)   

 organiseert hij tenminste twee maal per jaar een Senioren Scheidsrechter Overleg (SSO).  

 Daarnaast is hij het aanspreekpunt intern voor leden en scheidsrechters, maar ook extern 
naar KNVB of andere verenigingen, voor scheidsrechter gerelateerde onderwerpen en 
strafzaken. 

  Ook is hij de initiator voor het aantrekken van nieuwe (jeugd)scheidsrechters en minstens zo 
belangrijk, het behouden van deze scheidsrechters.  

 De initiator van het organiseren van een scheidsrechteravond met een spreker over 
scheidsrechter gerelateerde onderwerpen 
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Organisatie – onderverdeling afdelingen 
 
 

Jeugd  Scheidsrechter Overleg (JSO)   
 
Het JSO is een technisch overleg onder voorzitterschap van coördinator scheidsrechterzaken. Aan dit 
overleg nemen deel: de begeleiders jeugdscheidsrechters en het commissielid Wedstrijd Zaken. Doel 
van dit overleg is vooral onderlinge afstemming en allerlei scheidsrechter zaken door te spreken. 
Maar vooral evaluatie van de jeugdscheidsrechters en bijbehorende vervolgstappen. 
 

Senioren Scheidsrechter Overleg (SSO) 
 
Het SSO is een overleg onder voorzitterschap van coördinator scheidsrechterzaken. Aan dit overleg 
nemen deel: senioren scheidsrechters en het bestuurslid Wedstrijd Zaken. Doel van dit overleg is 
vooral onderlinge afstemming en allerlei scheidsrechter zaken door te spreken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de rol van coördinator scheidsrechterzaken goed te kunnen uitvoeren moet deze functie en 
persoon voor alle leden duidelijk zijn. Deze functie moet worden opgenomen in Uithaal, website VV 
Limmen en bekend zijn bij KNVB. 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Inleiding  
 
Het ”Arbitrageplan VV  Limmen” is gebaseerd op de individuele ontwikkeling en niveau van de 
(jeugd)scheidsrechters  en het ‘plezier in het spelletje’.  
 
De (Jeugd)scheidsrechters van vandaag willen met voetbal bezig zijn en zich concentreren op het 
leiden van de wedstrijd. Dit betekent dat zij tijdens de opleiding geen of weinig theoretische 
oefenstof krijgen, maar spelenderwijs in de praktijk leren. Zij zullen dan meer gemotiveerd zijn en 
eerder bereid zijn om te leren. De (jeugd)scheidsrechters fluiten onder begeleiding van een ervaren 
(ex)scheidsrechter een voetbalwedstrijd welke past bij hun niveau. 
 
De inhoud van de opleiding bestaat afhankelijk van aanleg, talent, leeftijd en beleving voornamelijk 
uit het leiden van wedstrijden op zijn/haar niveau.  Afhankelijk van talent en leeftijd zal beïnvloeding 
via juiste coaching plaats moeten vinden (de juiste accenten op het juiste moment) door de 
begeleiders. Gedurende de begeleidingsperiode tijdens de opleiding wordt de ontwikkeling van de 
(jeugd)scheidsrechter nauwlettend in de gaten gehouden en word tijdens evaluatiegesprekken (JSO) 
de vervolgstappen en niveau besproken. Na het opleidingstraject van VV Limmen wordt de 
(jeugd)scheidsrechter in de gelegenheid gesteld een KNVB opleiding te volgen voor scheidsrechter, 
mits de jeugdscheidsrechter aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. 

 

 

 

Opleiding 
 
Beleving is de belangrijkste randvoorwaarde om te leren en te ontwikkelen. 
  
- Een goede sfeer is onmisbaar om een goed resultaat te bereiken; scheidsrechters moeten het naar 
hun zin hebben;  

 

- Wedstrijden leiden vormen het hoofdmenu (spanning, strijd, weerstanden overwinnen, prestatie-
uitdagend);  

 

- Theorie en aanwijzingen van begeleiders moeten afgeleid zijn van de wedstrijd;  

 
- Gedrag en houding van (jeugd)scheidsrechter wordt bepaald door leeftijdstypische kenmerken, wij 
onderscheiden pupillen, junioren en senioren die per leeftijdscategorie globaal verschillend zijn. 

 
 
Tijdens het opleidingstraject in de praktijk van VV Limmen staan 3 onderdelen centraal:  
 

 V: - Volgen van de wedstrijd 

 C: - Constateren van een gebeurtenis 

 O: - Optreden bij een gebeurtenis  
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Nieuwe Jeugdscheidsrechters 

 

Algemeen  
 
Vanaf 2e jaars D-pupillen kunnen de spelers zich opgeven of geworven worden voor 
jeugdscheidsrechter van VV Limmen. Deze groep kenmerkt zich door zijn leergierigheid en is in staat 
de relatie te leggen tussen coaching en uitvoering. Daarnaast zijn zij fysiek en mentaal in staat om 
een wedstrijd te leiden. Echter het onderlinge verschil tussen deze D-pupillen kan onderling groot 
zijn. Van de begeleiders wordt verwacht dat zij dit verschil onderkennen en daar naar handelen.  
 
 

Werving 

 

De nieuwe jeugdscheidsrechters kunnen worden geworven door de coördinator 
scheidsrechterzaken, de hoofdtrainers D-pupillen en C-junioren, of de spelers in deze 
leeftijdscategorie kunnen zich zelf opgeven. 
 
 

Begeleiding 

 
De nieuwe jeugdscheidsrechters worden structureel begeleid door ervaren (oud)scheidsrechters, 
voor, tijdens en na de wedstrijd. Zij zorgen voor het overbrengen van kennis, het beoordelen van de 
jeugdscheidsrechters, het handhaven van de orde op en naast het veld van de jeugdscheidsrechter 
en als vraagbaak voor de nieuwe jeugdscheidsrechters. 
 
 

FASE 1 
 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- leren ervaren wat leiden/fluiten betekent 

- het ervaren van voetbalspel als scheidsrechter 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid 

- het speelse karakter mag vooral niet ontbreken 

- sportieve wedstrijdhouding 

- weinig theorie, eerst ervaren  
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheerst basisregels voetbalspel als voetballer 

- het voetbalspel volgen 

- het constateren van gebeurtenis achterbal, corner, uitbal, doelpunt en aftrap 

- duidelijk aangeven door “hard” fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij corner 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 

 

Start opleiding 

 

De opleiding van de jeugdscheidsrechters start door een bijeenkomst, waarbij de 
scheidsrechtersuitrusting wordt overhandigt, de begeleiders worden voorgesteld en een introductie 
wordt gehouden over de basisregels. 

 

Vervolgens gaan de nieuwe jeugdscheidsrechters met begeleiders een wedstrijd van een ervaren 
jeugdscheidsrechter bekijken. Op deze wijze  kunnen de nieuwe jeugdscheidsrechters eerst wennen 
en zien zij wat hen te wachten staat.  

 

Uitrusting 

 

Elke nieuwe jeugdscheidsrechter krijgt ter beschikking, in bruikleen van VV Limmen, een volledige 
scheidsrechters oufit (shirt, broek en sokken) en fluit, notitieblok, pen en horloge/stopwatch. Op 
deze wijze krijgen de scheidsrechters een uniforme uitstraling en voelen zij zich ook scheidsrechter 
wat de prestatie ten goede komt. 

 

Wedstrijden fluiten, fase 1 

 

De nieuwe jeugdscheidsrechters fluiten alleen de lagere E/F pupillen en niet hoger dan E4/F4. De 
nieuwe jeugdscheidsrechters krijgen allen een begeleider die hen voor, tijdens en na de wedstrijd 
bijstaat. De nieuwe jeugdscheidsrechters krijgen zoveel mogelijk verschillende voetbalteams te 
fluiten met regelmatig een andere begeleider. 

 

Beoordeling/Evaluatie fase 1 

 

De nieuwe jeugdscheidsrechters fluiten de eerste 2 maanden spelenderwijs hun eerste wedstrijden 
onder begeleiding. Dit is voor zowel de jeugdscheidsrechter als de begeleider een periode van 
gewenning. De jeugdscheidsrechter kan wennen aan het leiden/fluiten van wedstrijden en de 
begeleider krijgt een goed beeld van de vaardigheden van de jeugdscheidsrechter. In het 
jeugdscheidsrechtersoverleg (JSO) worden de vaardigheden en vorderingen van de nieuwe 
jeugdscheidsrechters besproken en een vervolgtraject opgesteld. De jeugdscheidsrechter kan blijven 
in fase 1 of verder gaan met fase 2. 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 
FASE 2 
 
Algemeen  
 
De jeugdscheidsrechters die fase 1 hebben doorlopen of nieuwe jeugdscheidsrechters vanaf B-
junioren kunnen deelnemen vanaf deze 2e fase. Deze groep kenmerkt zich door een betere 
spelregelkennis. Daarnaast zijn zij zelfverzekerder door de ervaring en/of leeftijd.  

 
Werving 

 

De nieuwe jeugdscheidsrechters kunnen worden geworven door de coördinator 
scheidsrechterzaken, de hoofdtrainers B-junioren, of de spelers in deze leeftijdscategorie 
kunnen zich zelf opgeven. 

 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- leren een wedstrijd te leiden op hoofdpunten spelregels 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid en vaardigheden 

- het speelse karakter mag vooral niet ontbreken 

- sportieve wedstrijdhouding 

- aanwijzing/opdrachten toepassen  
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheersing basisregels voetbalspel  

- het voetbalspel van “dichtbij” volgen 

- het constateren van meer gecompliceerde gebeurtenissen; 

 overtredingen, achterbal, corner, uitbal, doelpunt en aftrap 

- duidelijk aangeven door “hard” fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij corner, vrije trap 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Wedstrijden fluiten, fase 2 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten nog steeds de lagere E/F pupillen, niet hoger dan E4/F4 en 
incidenteel een hoger E/F team. De jeugdscheidsrechters krijgen allen een begeleider die hen voor, 
tijdens en na de wedstrijd bijstaat. De nieuwe jeugdscheidsrechters krijgen zoveel mogelijk 
verschillende voetbalteams te fluiten met regelmatig een andere begeleider.  

 

De jeugdscheidsrechters krijgen nu een “opdracht” mee om uit te voeren tijdens de wedstrijd. 
Simpele aanwijzingen of spelregels ingegeven door de begeleiders. Afhankelijk van de snelheid 
waarmee de jeugdscheidsrechters deze opdrachten oppakken en juist toepassen, worden deze 
opdrachten uitgebreid. De jeugdscheidsrechters bepalen zelf de snelheid en uitbreiding van het 
opleiden. 

 

Beoordeling/Evaluatie fase 2 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten nu in fase 2 spelenderwijs onder begeleiding. Deze 2e fase is voor 
zowel de jeugdscheidsrechter als de begeleider uitdagender. De jeugdscheidsrechter krijgen nu 
aanwijzingen/opdrachten mee voor het leiden/fluiten van wedstrijden en de begeleider krijgt nu 
meer de gelegenheid om de vaardigheden van de jeugdscheidsrechter te vergroten door het 
uitwisselen van kennis. In het jeugdscheidsrechtersoverleg (JSO) worden de vaardigheden en 
vorderingen van de nieuwe jeugdscheidsrechters besproken en een vervolgtraject opgesteld. De 
jeugdscheidsrechter kan blijven in fase 2 of verder gaan met fase 3. 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 
FASE 3 
 
Algemeen  
 
De jeugdscheidsrechters die fase 2 hebben doorlopen kunnen deelnemen aan deze 3e fase. Deze 
groep kenmerkt zich door een betere spelregelkennis en ervaring.  

 
Werving 

 

De nieuwe jeugdscheidsrechters kunnen worden geworven door de coördinator 
scheidsrechterzaken, de hoofdtrainers B-junioren, of de spelers in deze leeftijdscategorie 
kunnen zich zelf opgeven. 

 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- leren een wedstrijd te leiden op hoofdpunten spelregels 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid en vaardigheden 

- het speelse karakter mag vooral niet ontbreken 

- sportieve wedstrijdhouding 

- spelregels toepassen  
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheersing basisregels voetbalspel  

- het voetbalspel van “dichtbij” volgen 

- het constateren van nog meer gecompliceerde gebeurtenissen; 

 overtredingen, voordeel, handsbal, scheidsrechterbal, achterbal, corner, uitbal, doelpunt en aftrap 

- duidelijk aangeven door “duidelijk” te  fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij spelhervattingen 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Wedstrijden fluiten, fase 3 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten de E/F pupillen, niet hoger dan E2/F2. De jeugdscheidsrechters 
krijgen allen een begeleider die hen voor, tijdens en na de wedstrijd bijstaat. De jeugdscheidsrechters 
krijgen zoveel mogelijk verschillende voetbalteams te fluiten met regelmatig een andere begeleider.  

 

De jeugdscheidsrechters worden nu beoordeeld op de eerder gegeven aanwijzingen en “opdrachten” 
tijdens de wedstrijd.  

 

Beoordeling/Evaluatie fase 3 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten nu in fase 3 nog steeds spelenderwijs en onder begeleiding. Deze 3e 
fase is voor zowel de jeugdscheidsrechter als de begeleider nog uitdagender. De 
jeugdscheidsrechters hebben de spelregelkennis om de wedstrijden te leiden/fluiten van E/F 
wedstrijden en de begeleider kan nu beoordelen op het toepassen van deze spelregelkennis. In het 
jeugdscheidsrechtersoverleg (JSO) worden de vaardigheden en vorderingen van de nieuwe 
jeugdscheidsrechters besproken en een vervolgtraject opgesteld. De jeugdscheidsrechter kan blijven 
in fase 3 of verder gaan met fase 4. 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 
FASE 4 
 
Algemeen  
 
De jeugdscheidsrechters die fase 3 hebben doorlopen kunnen deelnemen vanaf deze 4e fase. Deze 
groep kenmerkt zich door een betere spelregelkennis en ervaring.  De jeugdscheidsrechter fluit vanaf 
deze fase ook D-pupillen. Dit betekent een grote sprong van een half veld naar een heel veld, met 
bijbehorende assistentie van grensrechters en buitenspel.  
 
In deze fase 4 wordt de jeugdscheidsrechter opgeleid tot een volwaardige (jeugd)scheidsrechter die 
het voetbalspel leidt op een heel veld. Deze fase is een tussenfase waarin de jeugdscheidsrechter het 
E/F pulpillen fluiten is ontgroeid en nog te jong is voor de KNVB BOS cursus of Jeugdscheidsrechter 
cursus. 
 
Hiervoor leidt VV Limmen de jeugdscheidsrechter op door een zelf te ontwikkelen leertraject voor de 
jeugdscheidsrechters, die het hiaat vult tussen de pupillenscheidsrechtercursus en de 
jeugdscheidsrechtercursus van de KNVB. 

 
Werving 

 

De nieuwe jeugdscheidsrechters kunnen worden geworven door de coördinator 
scheidsrechterzaken, de hoofdtrainers B-junioren en A-junioren of de spelers in deze 
leeftijdscategorie kunnen zich zelf opgeven. 

 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- een wedstrijd te leiden op spelregels 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid en vaardigheden 

- sportieve wedstrijdhouding 

- Looplijnen op heel veld 
- Buitenspelregel 
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheersing basisregels voetbalspel  

- het voetbalspel van “dichtbij” volgen 

- het constateren van nog meer gecompliceerde gebeurtenissen;  overtredingen, voordeel,   
buitenspel, handsbal, scheidsrechtersbal, achterbal, corner, uitbal, doelpunt en aftrap 

- duidelijk aangeven door “duidelijk” te fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij spelhervattingen 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Wedstrijden fluiten, fase 4 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten de E/F pupillen, bij voorkeur de selectieteams E/F. De 
jeugdscheidsrechters krijgen allen een begeleider die hen voor, tijdens en na de wedstrijd bijstaat. De 
jeugdscheidsrechters krijgen zoveel mogelijk verschillende voetbalteams te fluiten met regelmatig 
een andere begeleider.  

 

De jeugdscheidsrechters worden nu inhoudelijk beoordeeld op de spelregels tijdens de wedstrijd.  

 

Beoordeling/Evaluatie fase 4 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten nu in fase 4 nog steeds onder begeleiding. Deze 4e fase is het 
voorportaal naar zelfstandiger fluiten van wedstrijden. De jeugdscheidsrechter hebben de 
spelregelkennis om de wedstrijden te leiden/fluiten van D wedstrijden en de begeleider kan nu 
beoordelen op het toepassen van deze spelregelkennis. In het jeugdscheidsrechtersoverleg (JSO) 
worden de vaardigheden en vorderingen van de nieuwe jeugdscheidsrechters besproken en een 
vervolgtraject opgesteld. De jeugdscheidsrechter kan blijven in fase 4 of verder gaan met laatste fase 
5. 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 
FASE 5 
 
Algemeen  
 
De jeugdscheidsrechters die fase 4 hebben doorlopen kunnen deelnemen aan deze 5e fase. Deze 
groep kenmerkt zich door een spelregelkennis, ervaring en zelfverzekerde houding.  
 
In deze fase 4 wordt de jeugdscheidsrechter opgeleid tot een volwaardige (jeugd)scheidsrechter die 
het voetbalspel leidt op een heel veld. Deze fase is een tussenfase waarin de jeugdscheidsrechter het 
E/F pulpillen fluiten is ontgroeid en nog te jong is voor de KNVB BOS cursus of Jeugdscheidsrechter 
cursus. 
 
Hiervoor leidt VV Limmen de jeugdscheidsrechter op door een zelf te ontwikkelen leertraject voor de 
jeugdscheidsrechters, die het hiaat vult tussen de pupillenscheidsrechtercursus en de 
jeugdscheidsrechtercursus van de KNVB. 

 
Werving 

 

De nieuwe jeugdscheidsrechters kunnen worden geworven door de coördinator 
scheidsrechterzaken, de hoofdtrainers B-junioren en A-junioren of de spelers in deze 
leeftijdscategorie kunnen zich zelf opgeven. 

 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- een wedstrijd te leiden op spelregels 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid en vaardigheden 

- sportieve wedstrijdhouding 

- Looplijnen op heel veld 
- Buitenspelregel 
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheersing basisregels voetbalspel  

- het voetbalspel van “dichtbij” volgen 

- het constateren van nog meer gecompliceerde gebeurtenissen;  overtredingen, buitenspel, 
voordeel, handsbal, scheidsrechtersbal, achterbal, corner, uitbal, doelpunt en aftrap 

- duidelijk aangeven door “duidelijk” te fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij spelhervattingen 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 
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Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Wedstrijden fluiten, fase 5 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten de E/F pupillen, bij voorkeur de selectieteams E/F. De 
jeugdscheidsrechters krijgen geen eigen begeleider maar fluiten meer zelfstandig met een begeleider 
in de nabijheid.  

 

De jeugdscheidsrechters worden nog wel structureel en inhoudelijk beoordeeld op de spelregels 
tijdens de wedstrijd.  

 

Beoordeling/Evaluatie fase 5 

 

De jeugdscheidsrechters fluiten nu in fase 5 zonder directe begeleiding. Deze 5e fase is het 
voorportaal naar KNVB opleiding jeugdscheidsrechters. De jeugdscheidsrechter hebben de 
spelregelkennis om de wedstrijden te leiden/fluiten van E/F wedstrijden en de begeleider kan nu 
beoordelen of het toepassen van deze spelregelkennis op hetzelfde niveau blijft of zelfs beter wordt. 
Het niveau moet minimaal constant blijven en zelfs verbeteren, ook nu zij zelfstandig fluiten.  In het 
jeugdscheidsrechtersoverleg (JSO) worden de vaardigheden en vorderingen van de nieuwe 
jeugdscheidsrechters besproken en een vervolgtraject opgesteld. De jeugdscheidsrechter kan  meer 
begeleiding krijgen als het niveau minder wordt, zelfstandig blijven fluiten  of zelfstandig blijven 
fluiten en naar de KNVB cursus. De jeugdscheidsrechter blijft zoveel mogelijk zelfstandig fluiten. 
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  6 
 

Uitvoering Jeugd Scheidsrechters 
 
 

Schema opleiding jeugdscheidsrechter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ervaren van voetbalspel als scheidsrechter 

 Leren omgaan met spelers en ouders 

 Weinig theorie, eerst ervaring opdoen 

 Intensieve begeleiding 

 Spelenderwijs 

 Enkele spelregels toepassen 

 Leren omgaan met leiding geven aan spelers 

 Aanwijzing geven door begeleiders 

 Intensieve begeleiding 

 Spelenderwijs 

 Toepassen spelregels op hoofdpunten 

 Leren omgaan met leiding geven aan spelers 

 Enige aanwijzingen door begeleiders 

 Intensieve begeleiding 

 Spelenderwijs 

 Toepassen van spelregels 

 Leiding  geven aan spel en spelers 

 Meerdere aanwijzingen door begeleiders 

 Intensieve begeleiding, heel veld 

 Leertraject VV Limmen 

 Toepassen van spelregels 

 Leiding  geven aan spel en spelers 

 Veel aanwijzingen door begeleiders 

 Intensieve begeleiding, heel veld 

 Leertraject VV Limmen 

JSO 

JSO 

JSO 

JSO 

KNVB cursus
Jeugdscheidsrechter en/of BOS cursus

JSO 

Jeugdscheidsrechter 
fluit vanaf fase 4 op 
heel veld D-junioren.  
 
Eigen leertraject  
VV Limmen voor 
periode tussen 
pupillenscheids-
rechter en 
vervolgcursus bij 
KNVB vanaf 15 jaar. 
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Uitvoering Junioren/Senioren Scheidsrechters 
 
 

Nieuwe junioren/senioren scheidsrechters 

 

Algemeen  
 
Alle personen vanaf 18 jaar komen in aanmerking als scheidsrechter voor de junioren of senioren 
binnen VV Limmen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen man/vrouw, speler, niet speler, lid of 
geen lid. Een ieder kan zich aanmelden en uiteindelijk scheidsrechter worden bij VV Limmmen.   
 

Werving 

 

De nieuwe scheidsrechters kunnen worden geworven door de coördinator scheidsrechterzaken, 
de hoofdtrainers A-junioren of Senioren, of de spelers in deze leeftijdscategorie kunnen zich 
zelf opgeven. De coördinator scheidsrechterzaken zal voornamelijk werven onder oud-
spelers en ouders van jeugdspelers.  
 
 

Begeleiding 

 
De nieuwe scheidsrechters worden structureel begeleid door ervaren (oud)scheidsrechters, voor, 
tijdens en na de wedstrijd. Zij zorgen voor het overbrengen van kennis, het beoordelen van de 
scheidsrechters en als vraagbaak voor de nieuwe scheidsrechters. 
 

Uitrusting 

 

Elke nieuwe scheidsrechter krijgt ter beschikking, in bruikleen van VV Limmen, een volledige 
scheidsrechters oufit (shirt, broek en sokken) en fluit, notitieblok, pen en horloge/stopwatch. Op 
deze wijze krijgen de scheidsrechters een uniforme uitstraling en voelen zij zich ook scheidsrechter 
wat de prestatie ten goede komt. 

 
 
 

FASE 1 
 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- leren ervaren wat leiden/fluiten betekent 

- het ervaren van voetbalspel als scheidsrechter 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid 

- Praktijk gericht, al doende leert men 

- sportieve wedstrijdhouding 

- weinig theorie, eerst ervaren  
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Uitvoering Junioren/Senioren Scheidsrechters 
 
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheerst basisregels voetbalspel als voetballer 

- het voetbalspel volgen 

- het constateren van gebeurtenis  

- duidelijk leiding geven en aangeven door fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij spelhervatting 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 

 

Start opleiding 

 

De opleiding van de scheidsrechters start door een bijeenkomst, waarbij de scheidsrechtersuitrusting 
wordt overhandigt, de begeleiders worden voorgesteld en een introductie wordt gehouden over de 
voetbalregels. 

 

Vervolgens gaan de nieuwe scheidsrechters met begeleiders een wedstrijd van een ervaren 
scheidsrechter bekijken. Op deze wijze  kunnen de nieuwe scheidsrechters eerst wennen en zien zij 
wat hen te wachten staat.  

 

Wedstrijden fluiten, fase 1 

 

De nieuwe scheidsrechters fluiten aanvankelijk op een lager niveau of een niveau wat bij hen past, 
over het algemeen eerst lagere junioren C4, B3, etc. De nieuwe scheidsrechters krijgen allen een 
begeleider die hen voor, tijdens en na de wedstrijd bijstaat. De nieuwe scheidsrechters krijgen zoveel 
mogelijk verschillende voetbalteams te fluiten met regelmatig een andere begeleider. 

 

Beoordeling/Evaluatie fase 1 

 

De nieuwe scheidsrechters fluiten de eerste 2 maanden praktijkgericht hun eerste wedstrijden onder 
begeleiding. Dit is voor zowel de scheidsrechter als de begeleider een periode van gewenning. De 
scheidsrechter kan wennen aan het leiden/fluiten van wedstrijden en de begeleider krijgt een goed 
beeld van de vaardigheden van de scheidsrechter. In het Senioren ScheidsrechtersOverleg (SSO) 
worden de vaardigheden en vorderingen van de nieuwe scheidsrechters besproken en een 
vervolgtraject opgesteld.  
 

 

 

 

 

 



VV Limmen | Arbitrageplan oktober 2010 
p a g i n a | 23  

  7 
 

Uitvoering Junioren/Senioren Scheidsrechters 
 
 

FASE 2 
 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- leren ervaren wat leiden/fluiten betekent 

- het ervaren van voetbalspel als scheidsrechter 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid 

- Praktijk gericht, al doende leert men 

- sportieve wedstrijdhouding 

- weinig theorie, eerst ervaren  
 
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheerst basisregels voetbalspel als voetballer 

- het voetbalspel volgen 

- het constateren van gebeurtenis  

- duidelijk leiding geven en aangeven door fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij spelhervatting 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 

 

Wedstrijden fluiten, fase 2 

 

De nieuwe scheidsrechters fluiten op een lager niveau of een niveau wat bij hen past De nieuwe 
scheidsrechters krijgen allen een begeleider die hen voor, tijdens en na de wedstrijd bijstaat. De 
nieuwe scheidsrechters krijgen zoveel mogelijk verschillende voetbalteams te fluiten met regelmatig 
een andere begeleider. 

 

Beoordeling/Evaluatie fase 2 

 

De nieuwe scheidsrechters fluiten de tweede 2 maanden praktijkgericht hun wedstrijden onder 
begeleiding. De scheidsrechter zijn gewend  aan het leiden/fluiten van wedstrijden en de begeleider 
krijgt een goed beeld van de vaardigheden van de scheidsrechter. In het Senioren 
ScheidsrechtersOverleg (SSO) worden de vaardigheden en vorderingen van de nieuwe 
scheidsrechters besproken en een vervolgtraject opgesteld.  
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Uitvoering Junioren/Senioren Scheidsrechters 
 
 

FASE 3 
 
Opleiding en begeleidingsaccenten  
 
- Het leiden van een wedstrijd 

- leren omgaan met leiding geven, met spelers en toeschouwers 

- veel wedstrijden fluiten, want dit verbetert de zelfverzekerdheid 

- Praktijk gericht, al doende leert men 

- sportieve wedstrijdhouding 

- weinig theorie, eerst ervaren  
 
 

Basistechnieken  
 
- De attitude/uistraling van de scheidsrechter 

- beheerst basisregels voetbalspel als voetballer 

- het voetbalspel volgen 

- het constateren van gebeurtenis  

- duidelijk leiding geven en aangeven door fluiten en armgebaren  

- positie van de scheidsrechter in het veld bij spelhervatting 

- administratie doelpunten bijhouden tijdens wedstrijd 

- bijhouden van wedstrijdduur 

 

Wedstrijden fluiten, fase 3 

 

De nieuwe scheidsrechters fluiten op een bij hen past De nieuwe scheidsrechters krijgen regelmatig 
een begeleider die hen voor, tijdens en na de wedstrijd bijstaat. De nieuwe scheidsrechters krijgen 
zoveel mogelijk verschillende voetbalteams te fluiten met regelmatig een andere begeleider. 

 

Beoordeling/Evaluatie fase 3 

 

De nieuwe scheidsrechters fluiten de derde 2 maanden praktijkgericht hun wedstrijden onder 
regelmatige begeleiding. De scheidsrechter  leiden/fluiten van wedstrijden en de begeleider krijgt 
een goed beeld van de vaardigheden van de scheidsrechter. In het Senioren ScheidsrechtersOverleg 
(SSO) worden de vaardigheden en vorderingen van de nieuwe scheidsrechters besproken en een 
vervolgtraject opgesteld.  
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Uitvoering Junioren/Senioren Scheidsrechters 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSO 

SSO 

SSO 

 Toepassen spelregels op hoofdpunten 

 Leren omgaan met leiding geven aan spelers 

 Enige aanwijzingen door begeleiders 

 Intensieve begeleiding 

 Praktijkgericht 

 Toepassen van basis spelregels 

 Leiding  geven aan spel en spelers 

 Meerdere aanwijzingen door begeleiders 

 Minder intensieve begeleiding 

 Praktijkgericht 

 Toepassen van spelregels 

 Leiding  geven aan spel en spelers 

 Veel aanwijzingen door begeleiders 

 Geen directe begeleiding 

 Praktijkgericht 

Instromen en eerst praktijkgericht 

Eerst cursus KNVB, tegelijkertijd 
instromen bij clubscheidsrechters. 



VV Limmen | Arbitrageplan oktober 2010 
p a g i n a | 26  

  8 
 

Bijlagen 
 
 

 


