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1.0 De scheidsrechters 
TAC’90 vindt een goed niveau van de arbitrage erg belangrijk. 
Daarom streeft TAC’90 er naar, alleen met KNVB gediplomeerde en erkende 
(club)scheidsrechters te werken. 
Dit streven is voor zowel de jeugd als de senioren afdelingen. 
Hierbij wil TAC’90 graag scheidsrechters hebben vanuit eigen gelederen en niet 
afhankelijk zijn van derde welke van buiten de vereniging moeten komen. 

Bij de jeugd, streeft TAC’90 ernaar om de jongere teams door de A en B jeugd te 
laten fluiten. De lagere teams en ook de zaterdag en zondag senioren door eigen 
(club)scheidsrechters.

TAC’90 probeert dit te realiseren door een poel van scheidsrechters te maken en 
te behouden. Deze poel is afhankelijk van het aantal spelende teams in het 
seizoen. Als leidraad houdt TAC’90 aan, 1 scheidsrechter per team. 
Door deze groepsgrote, hoeft niet iedere scheidsrechter elke week een wedstrijd 
te fluiten. 

2.0 Coördinator arbitrage 
In de aansturing van de scheidsrechters, heeft TAC’90 een coördinator arbitrage 
aangesteld.
Deze coördinator ziet toe op de juiste wijze van arbitrage en de bijbehorende 
rapportgages.
Tevens is hij intermediair tussen de scheidsrechters en het (jeugd)bestuur. 

3.0 De onafhankelijkheid 
Een juiste wijze van arbitrage, met de daarbij behorende onafhankelijkheid vind 
TAC’90 erg belangrijk. 
Door de grote van de groep scheidsrechters, zal TAC’90 de scheidsrechters 
laten rouleren over de teams. Hierbij is het doel, de onafhankelijkheid gedurende
de door de scheidsrechter gefloten wedstrijd te waarborgen. 

De coördinator arbitrage bekijkt met regelmaat een wedstrijd en evalueert deze 
met desbetreffende scheidsrechter. Hierbij is het streven, dat elke scheidsrechter 
twee keer per seizoen wordt beoordeeld. 

Tevens zal iemand vanuit het hoofdbestuur van TAC’90, 2x per jaar een 
wedstrijd beoordelen en deze bespreken met de desbetreffende scheidsrechter. 



4.0 (Bij)scholing scheidsrechters 
Als er vrijwilligers zijn welke graag met regelmaat een wedstrijd willen fluiten bij 
TAC’90, zal deze, afhankelijk van de leeftijd, bij de KNVB opgegeven worden 
voor de opleiding (jeugd)scheidsrechter. 

Indien er met enige regelmaat een tekort aan KNVB erkende scheidsrechters is, 
dient de vrijwilligerscommissie samen met de coördinator arbitrage van TAC’90 
actief op zoek te gaan naar potentiële vrijwilligers. 

Twee keer per jaar dienen alle (club)scheidsrechters welke met regelmaat bij 
TAC’90 een wedstrijd fluiten, samen met het hoofdbestuur bij elkaar te komen. 
Hierbij zullen de aandachtspunten welke vanuit de verschillende gelederen 
belangrijk zijn aanbod komen. 
Hierbij denkend aan; 

 Wijziging spelregels 

 Normen en waarden beleid TAC’90 

 Rapportage van wedstrijden 

 Voorkomen partijdigheid 

 W.v.t.k. 

5.0 Inzet scheidsrechters 
De planning betreffende de inzet van de scheidsrechters wordt tegelijkertijd met 
de kleedkamer indeling bepaald door de wedstrijdsecretaris op woensdag. 

De wedstrijdsecretaris houd de volgende prioriteitsstelling aan bij het inzetten 
van scheidsrechters; 

1. Indien er op dat moment (jeugd)scheidsrechters in opleiding zijn, Zullen 
deze samen met hun persoonlijke begeleider ingepland worden.

2. Bij de jeugdwedstrijden, zullen de C, D, E, en F teams voornamelijk met 
scheidsrechters vanuit de A en B teams gefloten worden.  

3. De KNVB erkende (club)scheidsrechters inzetten. 
4. De niet KNVB erkende scheidsrechters 

Bij de inzet wordt een roulatiesysteem aangehouden dat er voor zorgt, dat niet bij 
elke thuiswedstrijd het zelfde team de zelfde scheidsrechter toebedeelt krijgt. De 
achterliggende gedachte is om zo partijdigheid vanuit de scheidsrechter naar het 
team toe te voorkomen. 

Deze inzet van de scheidsrechters wordt in de bestuurskamer op het bord 
neergezet.

6.0 Rapportage
Bij elke wedstrijd is een juiste wijze van rapportgage belangrijk. Dit om eventuele 
discussie betreffende het verloop van de wedstrijd achteraf te verduidelijken. 
In deze rapportage wordt zo objectief mogelijk de voortgang van de wedstrijd 
weergegeven. 
Indien er gedurende de wedstrijd onregelmatigheden zijn opgetreden, wordt deze 
door de scheidsrechter volledig in de rapportage weergegeven. Hierbij blijven 
toegekende gele en/of rode kaarten staan.



Deze rapportage word op het wedstrijdformulier geschreven. 
Indien deze rapportage te uitgebreid is en niet op het wedstrijdformulier 
bijgeschreven kan worden. Zal deze als bijlage bij het wedstrijdformulier worden 
gevoegd. Hierbij is het belangrijk dat beide teamleiders dit extra blad ter 
kennisgeving ondertekenen. 

 Voor een voorbeeld van een extra rapportageblad, zie bijlage 1(evaluatieform.).

7.0 Taakverdeling Arbitrage 

Functionaris Taken Wie 

Voorzitter Aanspreekpunt 
Eindverantwoordelijk arbitrage 
Bijeenroepen scheidsrechters voor 
halfjaarlijkse vergadering 

Wedstrijd
secretaris

Indelen van scheidsrechters  

Coördinator
arbitrage

Kwaliteitsbewaking niveau scheidsrechters 
Bewaking onafhankelijkheid 
Beoordelen wedstrijden 

Commissie
vrijwilligers 

Werven van potentiële vrijwilligers bij zowel de 
jeugd als senioren m.b.t. arbitrage. 

Scheidsrechters Ordelijk laten verlopen van de wedstrijd 
Op juiste wijze rapporteren 

8.0 Planningsoverzicht 

Augustus

 Jeugd en hoofdbestuur bekijken samen met de coördinator arbitrage de 
huidige staat van het arbitrage kader 

 Vrijwilligerscommissie benaderd waar nodig is nieuwe vrijwilligers m.b.t. 
het arbitrage kader 

 Hoofdbestuur heeft arbitrage overleg met alle bij TAC’90 fluitende 
scheidsrechters 

Januari

 Jeugd en hoofdbestuur bekijken samen met de coördinator arbitrage de 
huidige staat van het arbitrage kader 

 Vrijwilligerscommissie benaderd waar nodig is nieuwe vrijwilligers m.b.t. 
het arbitrage kader 

 Hoofdbestuur heeft arbitrage overleg met alle bij TAC’90 fluitende 
scheidsrechters 

Geheel jaar door 

 Scheidsrechters rapporteren hun gefloten wedstrijden goed 

 Alle rapportages gaan langs de coördinator arbitrage 

 Wedstrijden worden beoordeeld door het (jeugd)bestuur en de coördinator 
arbitrage.


