
 

 
ARBITRAGE BELEID VAN NISPEN 2020-2021 
 
Een heel bepalende factor bij het spelen van voetbalwedstrijden is de scheidsrechter. Het is 
daarom belangrijk dat een scheidsrechter goed is opgeleid en het respect krijgt van de 
teams, de begeleiding en de toeschouwers bij een wedstrijd. 
 
Om te zorgen dat er bij Van Nispen altijd een goede scheidsrechter wordt aangesteld, is er 
gekozen om  een actief beleid ten behoeve van de arbitrage te voeren. Dit is een belangrijk 
speerpunt binnen onze vereniging.  

Dit beleidsplan arbitrage heeft als doel het bevorderen van de kwantitatieve en kwalitatieve 
inzet van scheidsrechters rondom de wedstrijden. 

Het team arbitrage 

Het team arbitrage dient te zorgen dat het doel van dit beleidsplan wordt gerealiseerd. Het 
team bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter team arbitrage – Ruud de Klerk 

Coördinator arbitrage academie – Stefan de Groot 

Coördinator spelregelbewijs – Thimo Deden  

Arbitrage academie 
Het team arbitrage heeft de Arbitrage academie opgezet om de (aankomende) 
scheidsrechters zo goed mogelijk te begeleiden en (spelende) leden zo goed mogelijk te 
informeren over de spelregels.  Hierdoor zal de kwaliteit van de scheidsrechters beter worden 
en kan het begrip voor de beslissingen van de scheidsrechters worden vergroot. 
  
Van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij de wedstrijden volgens de officiële regels van 
de KNVB fluiten. 
 
Voor aanvang van het seizoen komt er een melding op de website over de nieuwe 
spelregels.  
 
Voor aanvang van het seizoen worden de leiders van de JO10/JO9/JO8 geïnformeerd over 
de taken van de spelleider. 
 
Spelregelbewijs 
Voor alle spelers/speelsters van de JO17 is het behalen van het verplichte spelregelbewijs 
door de KNVB geïntroduceerd. Hiervoor worden persoonlijke inlogcodes uitgegeven 
waarmee iedere speler/speelster het spelregelbewijs online kan behalen. 

 

 



Aanstelling scheidsrechters 
De KNVB stelt de scheidsrechters aan voor de A-categorie. Het team arbitrage stelt de 
scheidsrechters aan voor de JO19, JO17, MO17, JO15, JO13 en JO11. De leiders van de 
JO10/JO9/JO8 stellen een spelleider aan. De leiders van de seniorenteams stellen hun eigen 
scheidsrechters aan.  

De clubscheidsrechters hebben de mogelijkheid om zich via het platform arbitrage online 
voor de wedstrijden zelf aan te stellen.   

De aanstelling van de scheidsrechters door de leiders c.q. team arbitrage geschiedt altijd via 
het het platform arbitrage online. Dit platform regelt de vastlegging van de scheidsrechters 
en de communicatie daaromheen.  

Indien er geen scheidsrechter is toegewezen op de woensdag voor de wedstrijd, zal de 
leider via het platform arbitrage online een melding krijgen en dient de leider zelf een 
scheidsrechter te zoeken.  

Het team arbitrage behoudt zich het recht aanstellingen van arbiters aan wedstrijden te 
wijzigen. 

Jeugdscheidsrechters 

Van de spelers/speelsters van de JO17 wordt verwacht dat zij 1 keer per jaar een wedstrijd 
van de JO11 fluiten. Voor het seizoen zal er een instructie aan de spelers/speelsters worden 
gegeven aan de hand van het document ‘Informatie voor de scheidsrechters van de JO11’. 
Dit document is te vinden op de website.  

Van de spelers/speelsters van de JO19 wordt verwacht dat zij 1 keer een wedstrijd fluiten bij 
de JO13. Voor het seizoen zal er een instructie aan de spelers/speelsters worden gegeven 
aan de hand van het document ‘Informatie voor de scheidsrechters op een groot veld’. Dit 
document is te vinden op de website.  
 
Senioren en ouders 
Aan de seniorenteams wordt er ieder seizoen gevraagd om voor een aantal zaterdagen een 
scheidsrechter voor de jeugdwedstrijden te leveren. 
 
Voor ouders van jeugdleden is het mogelijk om de rijdienst om te zetten in het fluiten van een 
wedstrijd. Aanmeldingen via de leider. 
 
Kleding en andere toebehoren 
De jeugdscheidsrechters zijn verplicht om een scheidsrechterstenue te dragen tijdens het 
fluiten van wedstrijden. Voor de overige scheidsrechters wordt het sterk aanbevolen om een 
scheidsrechterstenue te dragen. Het is namelijk goed voor de herkenbaarheid en uitstraling 
van de scheidsrechters. 
 
Clubscheidsrechters krijgen hun eigen kleding. Voor de overige scheidsrechters is er kleding 
beschikbaar in het wedstrijdsecretariaat. Na gebruik kan de kleding in de mand in de 
kleedruimte van de scheidsrechters worden gelegd en de kleding wordt dan gewassen.   
 
Voor de scheidsrechters liggen een fluitje, een stopwatch en een mapje met kaarten en 
invulformulier in het wedstrijdsecretariaat. 
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