
ClubArbitrageplan RKEDO 2021 / 2022  
 

 1.Huidige situatie 

 

- Er zijn op dit moment ongeveer 30 scheidsrechters bij RKEDO actief. 

- Hiervan fluiten er 10 bij de jeugd op zaterdag en 20 personen bij de senioren op zondag. 

Ongeveer   5 personen overlappen. Deze arbiters fluiten soms beide dagen. 

- 80 - 95 % heeft het diploma Verenigings- of KNVB scheidsrechter. 

- Scheidsrechters worden aangesteld door Rik Bol (zondag), Bram Laan en Bob Harmse 

(zaterdag). 

- Selectiescheidsrechters voor zaterdag worden ingedeeld door Bram Laan. 

- Arbiters voor zondag worden op schema en beschikbaarheid van tevoren ingedeeld en 

ingedeeld door Rik Bol. 

- T.b.v. toernooien en andere evenementen worden scheidsrechters vanuit de club 

georganiseerd en aangesteld. 

- Er is gekozen om seniorenteams 1 of 2 maal per jaar zelf een scheidsrechter te laten regelen. 

De reden is dat we hopen dat er een “nieuwe” scheidsrechter kan worden toegevoegd aan het 

korps.   

- Communicatie verloopt over het algemeen via de app-groep “scheidsrechters zondag”. 

- Indeling jeugdteams wordt gemaakt door scheidsrechtercoordinator zaterdag (Bob Harmse). 

- Elke maandag worden de jeugdscheidsrechters gevraagd en aangesteld. 

- Bij elke wedstrijd wordt de jeugdscheidsrechter begeleid door iemand van de 

scheidsrechterscommissie. 

- Er wordt vanuit de club maximale ondersteuning geboden om ook scheidsrechters met een 

beperking in te delen voor wedstrijden in het kader van maatschappelijk verantwoord beleid. 

- Scheidsrechtercoordinatorjas is aanwezig voor meer zichtbaarheid rond de velden, gedragen 

door iemand van de scheidsrechterscommissie. 

- Vanaf oktober 2021 is er een KNVB opgeleide scheidsrechter coördinator (Bob Harmse) in 

functie als onderdeel van de scheidsrechterscommissie 
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 2.Doelstellingen 

- Elke wedstrijd wordt gefloten door een opgeleide scheidsrechter. 

- Het willen opleiden van aspirant-scheidsrechters tot pupillen en/of 

verenigingsscheidsrechters. 

- Twee keer per jaar overleg met alle (jeugd)scheidsrechters. 

- De scheidsrechters krijgen vanuit RKEDO maximale ondersteuning en draagvlak om hun 

functie uit te oefenen. 

 

 3.Gewenste situatie 

 

 

- De Scheidsrechtercommissie zal regelmatig in contact treden met het bestuur. 

- Via e-mail worden alle nieuwe regels uitgewisseld en op de website gezet. 

- 1x per 2/3 jaar wordt er een KNVB VSR-cursus georganiseerd bij ons op de club, afhankelijk 

van de vraag.  
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 4.Deelplan werving en behouden van scheidsrechters. 

- Werving onder junioren en senioren door de scheidsrechterscommissie 

- Periodiek teams zelf (eigen) scheidsrechters laten indelen met (creatieve) werving als doel. 

- Viering week van de scheidsrechters met bloemen voor de senioren 

- Jaarlijks jeugdscheidsrechtersuitje ipv bloemen 

- Periodiek overleg scheidsrechters 

- De ouders van de JO11 en MO11 wordt gevraagd 2x per jaar een wedstrijd te fluiten van hun 

eigen team. 

 

 

 

 5.Deelplan begeleiding/opleiding 

- De scheidsrechterscoordinator zaterdag begeleidt de jeugdscheidsrechters van RKEDO tijdens 

de wedstrijden op de club. 

- Indien afwezig neemt iemand van de scheidsrechterscommissie deze taak waar. 

- Halfjaarlijks aanbieden van een pupillenscheidsrechters  / Verenigingsscheidsrechterscursus 

elders  

- Begeleiden en evalueren praktijk pupillen / VSR cursus op de club. 

- Nieuwe spelregels worden jaarlijks gepresenteerd in de vergadering 
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 6.Organisatie binnen de vereniging & financiën 

- De scheidsrechtercommissie valt onder het bestuur (voetbalzaken)  

- Scheidsrechtercommissie deelt, indien gewenst, informatie aan de leden op de 

ledenvergadering 

- Financiele uitgaven dienen aangevraagd te worden via het bestuur. 

- De Scheidsrechtercommissie bestaat uit: 

Jan Schrekker / Nico Braas (bestuur, voetbalzaken) 

Bram Laan (coordinatie selectie-scheidsrechters) 

Rik Bol  (coordinatie zondag scheidsrechters) 

Bob Harmse (coordinatie zaterdag scheidsrechters en scheidsrechterscoordinator 2021) 

 


