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Scheidsrechters

Antwoord %
totaal

N

    Spelende team moet zelf
fluiten

41.2% 54

    Anders, namelijk: 30.5% 40

    

Ouder / speler van een
team dat wel een
scheidsrechter heeft fluit
bij een aansluitende
wedstrijd zonder
scheidsrechter

28.2% 37

Welke oplossing om meer scheidsrechters te regelen heeft jouw voorkeur?

Antwoord %
totaal

N

    Nee 66.2% 86

    Ja 33.8% 44

Zou jij je sneller beschikbaar stellen om een wedstrijd te fluiten als jouw team een bonus?

Toelichting bij nee

Kun je aangeven waarom niet?

Vlag af en toe en dat is al vak apart. fluiten gaat hem bij mij niet worden, let teveel op onze eigen
mannen/jongens en vergeet daardoor te fluiten.

Denk niet dat ik een erg geode scheidsrechter zou zijn

ik vind dat de ouders dit prima zelf kunnen oplossen, het gaat tenslotte toch om het plezier van hen kind

ken de spelregels niet goed genoeg

als leider en trainer ben ik al druk genoeg en ik heb nog een dochter die ook voetbalt

Je doet het of je doet het niet en als je het doet voor het "geld" dan is er iets mis.

GEEN TIJD HIER VOOR

Omdat er altijd commentaar je doet het nooit goed

Ik fluit zowiezo niet

Ik heb er zelf gewoon simpelweg geen tijd voor.



Voor mij is het niks om scheidsrechter te zijn

Ik ben zelf geen voetballer en voel mij niet gekwalificeerd om te fluiten. Ik ben wel regelmatig vlagger, maar
dat is wat minder spannend.

Ik kan niet goed genoeg fluiten, zeker niet als het niveau steeds hoger wordt en de kinderen (en ouders)
steeds meer commentaar hebben. Vind dat iemand wel een scheidsrechterskaart moet hebben en op de
hoogte moet zijn van de laatste regels.

Ik stel mij sowieso beschikbaar als ik vrij ben, helaas moet ik altijd werken op zaterdag

geen tijd, zelf voetballen en werk

Op zich sympathiek idee, maar ik denk praktisch niet realistisch. Ik denk dat dan heel vaak elke week
dezelfde kinderen zich gaan opofferen.

Het is niet dat ik helemaal niks vrijwillig buiten het voetbal wil doen maar fluiten is niet echt voor mii
weggelegd.

Ik ben nog maar 10

Helaas zijn er steeds minder vrijwillergers om eens in de +/- 3 weken een wedstrijdje te fluiten. Als er dan
niemand beschikbaar is of wil zijn dan zijn we toch genoodzaakt om als ouder of leider zelf te fluiten.

Ik betrek het op mezelf. Ik heb er geen tijd voor in die setting.

Ik fluit al

Ik ben niet geschikt als scheidsrechter

omdat ik daar fysiek niet toe in staat ben

Ik zou wel bereid zijn om een wedstrijd of 2 per jaar te willen fluiten, maar als je eenmaal aangeeft dat je gaat
fluiten wordt je elke week gevraagd en daar zit ik totaal niet op te wachten.

Ben niet het geschikte persoon om scheidsrechter te zijn

Op dit moment ben ik druk genoeg als leider/trainer/coördinator. Maar ik kan me voorstellen dat ze op deze
manier met een teamtas geld kunnen sparen voor een teamuitje motiverend werkt.

Ik kan niet fluiten en mijn ouders ook niet.

Tijdgebrek

Voor mij geldt een andere reden waarom ik niet kan, coach bij hockey van mijn dochters. Maar kan me
voorstellen dat andere hier wel een drijfveer mee hebben. Idee van belonen steun ik.

Je moet interesse hebben in het scheidsrechter vak. Dat ontbreekt bij mij. Kortweg, ik vind er geen klap aan,
dus doe ik het niet.

die kennis heb ik niet en wil ik ook niet vergaren

ik kan niet fluiten

fluiten doe je voor je cluppie , dan hoeft een bonus niet

Kom totaal niet uit de buurt.

Mag nooit het doel zijn

ik heb niet genoeg verstand van de regels

fluiten voor een beetje geld, is niet echt een vrijwillig!

te jong

Kan zelf niet fluiten, te weinig kennis VVD spelregels.

geen tijd

Ik wil best graag wedstrijden fluiten, maar niet op mijn eigen wedstrijddag.. Aangezien ik elke zaterdag om
14:30 uur moet spelen heb ik geen behoefte op wedstrijden fluiten. Ik wil op de wedstrijddag alleen met mijn
eigen wedstrijd bezig zijn.

Ik kan het niet ;-) en Marijn is te klein .. -) Vragen zijn niet echt op ons van toepassing.

Niet gevoelig voor. Denk dat je gelijk boter bij de vis moet doen, direct uitbetalen

Ik kan niet fluiten, niet genoeg op de hoogte en te oud

Nee graag niet



Verplichtingen thuis

Ik kom uit adam. en als trainer ben ik meestal met de wedstrijd voorbereiding bezig en het organiseren dat
alles goed verloopt bij mijn team. vandaar dat ik mij niet zou opgeven.

Omdat ik zeer druk bezet ben

kan niet fluiten

Omdat mijn eigen zoon ergens anders voetbalt en ik dan niet op het complex ben

ben al druk genoeg met de club.en heb nog een zoon bij een andere club.

Helaas geen tijd voor.

Als het nou zo is dat elk team 2 scheidsrechters per maand moeten leveren kan ik daar in komen. Elke week
is te frequent.

Helaas geen tijd, dit is ook de reden dat ik weinig op de club kom.

Een vergoeding is voor mij niet nodig

Niet van toepassing. Mijn kind speelt in de F en is te jong om te fluiten. En ik vind niet dat je ouders kan/moet
verplichten elke zaterdag beschikbaar te zijn.

Onze zoon is nog te jong. Als ouder zijnde coachen en managen we wel het basketbal van onze dichte r,
omdat we daar affiniteit mee hebben, met voetbal niet zozeer. Ik ken wel het voorbeeld dat leden ouder dan
verplicht een scheidrechtersopleiding moeten doen.

alle antwoorden, totaal 57

Suggesties om tekort aan scheidsrechters op te lossen

Heb jij nog andere suggesties om het tekort aan scheidsrechters terug te dringen?

extra vergoeding / vergoeding verhogen, is lang niet altijd leuke klus, mogen blij zijn dat er nog mensen die dit
willen.

Teams verplichten scheidsrechters te leveren.

Het initiatief van opleidingen wat het afgelopen seizoen is gedaan was zeer positief en succesvol, herhaling in
aankomend seizoen?

aantrekkelijke maken/kleine vergoeding

er zijn zat jeugdspelers die willen fluiten maar niet mogen van het bestuur (omdat ze te jong zijn of later op de
dag zelf nog moeten voetballen)

Gezellige activiteit voor de jeugdspelers die scheidsrechter willen worden?

Als je als team op tijd weet dat er geen scheidsrechter is, heb je de tijd om iets te regelen. Ik heb in het
verleden af en toemeegemaakt dat je het pas hoort net voor de wedstrijd en dan overkomt het je min of meer.

Helaas niet

mensen persoonlijk te Appen en niet wachten tot er hopelijk iemand reageert. Vaak als je het vraagt doen ze
het wel.

Kijk of je met andere voetbalverenigingen in de buurt een soort samenwerking kan opzetten. Scheidsrechter
uitlenen wanneer er ergens een te kort is bijvoorbeeld.

Voorgaande vraag met ja beantwoord,kanttekening: het moeten niet altijd dezelfden zijn die fluiten

Ieder team moet twee scheidsrechters beschikbaar stellen, deze kunnen na een interne kursus in overleg een
keer in de drie weken fluiten (denk ik)

Geen van de 2 opties verdiend mijn voorkeur, beloning werkt zeker mee maar moet niet leidend zijn, Club
investeerd veel, wel zou de club tussendoor meer de scheidsrechter kunnen bijscholen, bijpraten regelens
dmv iemand in te huren ook omgang met respect. Het zou goed zijn om de ouders bewust te maken van hoe
men omgaat met de scheidsrechter die iedere later belangeloos zich voor de club inzetten.

Elk team verplichten een x aantal wedstrijden te fluiten (kosteloos)

staat onder vraag 7



Duidelijker overbrengen vlak voor een wedstrijd, als zoon of dochter niet kan spelen zullen meer ouders zich
toch beschikbaar stellen

volgen van cursus stimuleren in jeugdelftallen onder spelers én ouders -> als tegenprestatie wedstrijden
fluiten in ruil voor consumpties o.i.d.. Op die manier worden spelers en ouders zich beter bewust van
spelregels. Wanneer bepaald percentage van beoogde cursisten (per team) niet is behaald kleine bijdrage
vragen voor huurscheidsrechters

Meer verantwoordelijkheid bij ouders leggen. Het is niet vanzelfsprekend dat alles maar geregeld is als je kind
op voetbal gaat. Zeker bij de lagere jeugdteams moeten ouders meer gaan fluiten.

Het fluiten van wedstrijden meer aandacht geven waardoor het meer in de picture komt bij mensen en
mensen wellicht meer willen fluiten

Het idee dat thuis spelende teams verantwoordelijk zijn voor een scheidsrechter voor elkaar. Aansluitende
teams fluiten bij elkaar. Als dit gewoon een standaard verplichting wordt, dan hoef je allemaal niet zo vaak te
fluiten. Als 4 en 5 na elkaar thuis spelen, dan fluit 4 bij 5 en 5 bij 4.

Als scheidsrechter wil ik ook graag voetballen. Maar en een senioren wedstrijd fluiten en voetballen dat is
teveel van het goede.

Nee, geen idee. Je zou denken dat een groeiende club ook enthousiaste leden heeft, die wel willen fluiten

betrek de jeugd en ouders van de jeugd elftallen nog meer bij het fluiten en geef per senioren team per week
(indien nodig) aan dat het team een scheidsrechter op welke manier dan ook moet regelen. (ook de selectie)

maak een grote lijst met namen waarvan je weet dat ze een wedstrijd kunnen leiden de een is beter bij de
jeugd en de ander beter bij de senioren en informeer op donderdag de leiders die geen scheidsrechter
hebben kunnen ze er eventueel zelf nog met een oplossing komen

spreek scheidsrechters aan

ouders die verstand van voetbal hebben en zouden kunnen fluiten persoonlijk benaderen?

Ieder senioren elftal wordt verplicht een aantal scheidsrechters te leveren

Scheidsrechters meer de aandacht geven en als club nog actiever uitdragen dat het bejegenen van een
scheidsrechter niet geaccepteerd wordt. Het is een ondankbare taak, je doet het nooit goed, voelt weinig
waardering. Dit alles zou twijfelaars wellicht belemmeren.

Kijken of er sponsoren zijn die een deal kunnen sluiten met scheidsrechter huren. �40,-- is namelijk veel geld.
Aangezien elk bedrijf geld wil verdienen denk ik dat scheidsrechter huren wel open staat voor
onderhandelingen.

cursus aanbieden aan spelers/ouders

ik heb problemen aangegeven aan de coordinator maar daar hoor ik niets meer over . dat werkt niet positief

Huren

Betere begeleiding en de juiste scheidsrechters op de juiste wedstrijden zetten. Wordt onvoldoende over
nagedacht

Wellicht elke week het B en A team verplichten om 1 jeugdwedstrijd te fluiten (ieder op toerbeurt). Dit
bevordert ook contact tussen jongere en oudere spelers. Wellicht ook senioren elftallen vragen...

spelers uit de C,B,A klasse een bijdrage geven als ze komen fluiten

Oudere jeugd/tieners vragen en opleiden.

Vraag eens rond bij hockeyclub HMHC. Die verplichten de jeugd vanaf de D/C-junioren om 1 a 2 keer in het
seizoen te fluiten. Die hebben een prachtig rooster waarin alle spelers vanaf die leeftijd staat ingedeeld. Kan
je per abuis niet fluiten, dan dien je zelf een vervanger te regelen. Degene die dit overneemt krijgt daar een
kleine vergoeding voor (bijv. 2 munten, of � 5,- op de Ledenpas)

Bij Badminton was het altijd zo dat het thuisspelende team scheids was. Maar weet niet of dat haalbaar is bij
voetbal.

helaas niet

meer senioren "verplichten" af en toe een wedstrijd te fluiten

Verplichting selectiespelers van zowel de senioren als de jeugd om te fluiten.



- Elk team dient per week 1 scheidsrechter te leveren om 1 wedstrijd te fluiten. - "Sponsor-een-scheids" actie
in samenwerking met sponsoren. Scoreboard maken met top 5 clubscheidsrechters en aan een tegoedbon
koppelen eens per jaar. - Samenwerking zoeken met UWV. Mensen die werkloos thuis zitten moeten
betrokken blijven bij de samenleving en maatschappij. Vrijwilligerswerk wordt enorm gestimuleerd. -
Samenwerking zoeken met MBO- Sportopleiding in Hilversum, voor scheidsrechters en zelfs fysio-stage. Veel
van deze studies gebruiken het eerste jaar om studenten te laten snuffelen (tot wel 200 uur per jaar) in de
sportwereld. Goede manier om een toekomstig sport/gymleraar te laten leidinggeven aan een wedstrijd, of om
een toekomstig fysiotherapeut te laten tapen/masseren en meelopen met selectie elftal. Als je hierop 1
begeleider zet vanuit de club, ben je klaar.

Ik denk dat je gewoon de oplossing heb door dat twee spelers of ouders , laat fluiten van een team dat wel
een scheidsrechter heeft. fluiten ze een team dat geen scheidsrechter heeft.

Jeugd een kleine bijdrage geven on jeugdwedstrijden te fluiten

Geldbedrag per gefloten wedstrijd. Net zoals bij zaalvoetbal vaak gebeurd

Zorgen dat de goede scheidsrechter begeleider die er was weer terug komt en ga deze dan ook goed
begeleiden en steunen. En leid jeugdleden op als trainer of scheidsrechter en beloon dit ook. Zoek actief
onder ouders (en dan ook de moeders).

actiever benaderen en begeleiden

alle leden persoonlijk benaderen of zij intresse hebben in een scheidsrechters cursis.

Kleine vergoeding tegenover stellen?

Geef een scheidsrechter die het hele seizoen wil fluiten, gemiddeld 30 wedstrijden per jaar[incl. toernooien],
een SPORT-bon t.w.v. � 50,- Of een andere bon[naar keuze]. Laat dit sponsoren[Denk aan Perry-sport of
een van de sponsoren]. Wel vooraf laten intekenen als een soort samenwerkingscontract.

Jeugd/jongvolwassenen proberen te motiveren om te gaan fluiten. Niet door iets voor het team in het
vooruitzicht te stellen maar hen zelf een vergoeding geven. Andere optie is misschien om de leiders/trainers
van een team te laten fluiten als er niemand beschikbaar is.

alle antwoorden, totaal 51


