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1. Inleiding 

 

Binnen een vereniging zijn mensen druk bezig om de club goed draaiende te 
houden en zaken te regelen; op individuele basis of in groepsverband. 
Eén van deze zaken is het aanstellen van vereniging-scheidsrechters bij 
wedstrijden waar geen KNVB scheidsrechter aangewezen is.  
Dit is minder eenvoudig dan het lijkt, het leiden van wedstrijden is immers een 
sport op zich. 
 
Een goede basis kenmerkt zich door een duidelijke plaats in de totale 
verenigingsorganisatie, een goed doordachte organisatie, een breed draagvlak, 
duidelijkheid voor alle betrokkenen, schriftelijk vastgelegde taken en 
verantwoordelijkheden, afspraken en procedures en, niet in het minst door 
duurzaamheid. 
 
Elementen van een goede basis zijn: profielschetsen met duidelijk omschreven 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen. 
Daarnaast dient er een heldere visie te zijn op de arbitrage binnen de vereniging. 
Voor wat betreft de visie beperken we ons tot het arbitragebeleid. 
 
Het imago van een scheidsrechter is belangrijk. Hij1 moet overwicht uitstralen, 
d.w.z. dat hij de leidsman is. Het plezier hebben in het leiden van een wedstrijd 
is voor de beleving net zo belangrijk. 
 
De beslissingen van de leidsman worden echter door spelers, trainers en 
toeschouwers regelmatig in twijfel getrokken, zowel door de thuisspelende als 
van de bezoekende vereniging.  
 
We moeten vertrouwen hebben in de scheidsrechter en beseffen dat ook hij een 
fout kan maken. Ook dan moet men respect kunnen opbrengen. Dit moet in de 
vereniging een vanzelfsprekend iets zijn. Bestuur en alle daaraan gekoppelde 
commissies moeten dit onderschrijven. Voedt de spelers en andere betrokkenen 
zo op dat ze respect hebben voor de scheidsrechter en durf mensen die dat niet 
tonen hier op aan te spreken. 
 
SV Unitas ’59 (hierna vereniging te noemen) is een vereniging met ruim 1.400 
leden, bestaande uit pupillen- en juniorenteams, seniorenteams, All Stars en 
zaalvoetbalteams.   
                                                           
1 Daar waar in dit document over ‘hij’ of ‘leidsman/scheidsrechter’ wordt gesproken is dit m/v 
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Het leiden van wedstrijden bij de vereniging moet een begrip worden en de 
vereniging-scheidsrechter moet een duidelijke plaats krijgen in de totale 
verenigingsstructuur.  
 
Het arbitrageplan moet regelmatig getoetst en indien nodig bijgesteld worden. 
 
De scheidsrechterscommissie  
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2. Analyse actuele situatie 

 

Goed  

- Scheidsrechterscommissie  
- Aanstellen scheidsrechters 
- Eigen budget 
- Faciliteren van scheidsrechters  

o Materialen 
o Tenue 
o Opvang 
o Verzorging 
o Aanstellingen 
o Ontwikkeling 
o Reserve tenues indien nodig op de club 
o Bijscholing 
o Vergoeding senioren en jeugd scheidsrechters 
o Praktijkbegeleiders 
o Gastheer/vrouw gedurende de gehele (wedstrijd)dag 
o Verdeling taken door (deskundige) personen 
o Arbitrage beleidsplan 

 

 

Knelpunten 

- Coördinator kan niet rondlopen tijdens de wedstrijden  
- Commissie is net samengesteld 
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Conclusie  

Als we het arbitrage beleid van de vereniging van een aantal jaren geleden 
afzetten tegen de huidige stand van zaken, dan komen we tot de conclusie dat 
er grote stappen zijn gemaakt. Eerder werd gevraagd wie er wilde fluiten, 
echter zat er geen duidelijke lijn in en zo kon het voorkomen dat voetballers 
van het eigen team de wedstrijd zelf moesten leiden. 
 
Het bestuur heeft gevraagd of meer structuur aan te brengen.  
We zijn nu goed op weg om een aantal doelstellingen te verwezenlijken, o.a. 
voldoende scheidsrechters voor de vereniging en het behalen van het ARAG-
certificaat.  

Met voldoende scheidsrechters bedoelen we: gediplomeerde scheidsrechters 
voor elk thuisspelend team van pupillen tot en met senioren. 
Het hoofdbestuur zal binnen de gegeven mogelijkheden en omstandigheden alle 
medewerking verlenen. Momenteel worden kandidaten geworven voor de 
nieuwe KNVB-opleiding van verenigingsscheidsrechter. 

De scheidsrechterscommissie bestaat op dit moment uit 8 personen met een 
goede taakverdeling. We proberen de scheidsrechters aanstellingen twee weken 
van tevoren naar elke scheidsrechter te sturen maar zijn hierbij ook afhankelijk 
van de KNVB-aanstellingen. De eindverantwoordelijke functionaris krijgt een 
kopie van de aanstellingen zodat hij precies weet hoe het ervoor staat. Ook van 
de her-aanstellingen wordt hij op de hoogte gebracht. 

Er lopen elke zaterdag en zondag praktijkbegeleiders rond, die diverse 
scheidsrechters, daar waar nodig of op aanvraag, begeleiden. Momenteel wordt 
nog gezocht naar kandidaten, het liefst met een voetbalachtergrond, die de 
opleiding willen gaan doen.  
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Facilitair zijn vorderingen gemaakt, want alle zaken voor de scheidsrechters zijn 
goed geregeld en we hebben het hier dan niet alleen over de financiële 
component, maar ook over eten en drinken, kleding enzovoort. Het 
enthousiasme van de scheidsrechters is soms zo groot dat deze zelf nieuwe 
aspirant-scheidsrechters aandragen. Toch zullen we alert moeten blijven want 
gezien de omvang van de vereniging blijft de vraag naar gekwalificeerde 
scheidsrechters groot. 

 
Het arbitrage beleid is echter nog onvoldoende gewaarborgd in documenten en 
procedures. De scheidsrechterscommissie heeft het oude arbitragebeleidsplan 
opnieuw beschreven.  
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3. Doelstelling 

 

De doelstellingen van dit arbitrageplan zijn: 

• Voldoende opgeleide scheidsrechters voor alle wedstrijden krijgen én 
behouden; 

• Een klimaat scheppen waarin de vereniging-scheidsrechters plezier 
hebben in het fluiten van wedstrijden; 

• Het imago van de vereniging-scheidsrechter verbeteren; 
• De opleiding, begeleiding en kwaliteit van de arbitrage waarborgen en 

daar waar nodig verbeteren; 
• De doorstroming in de jeugd bevorderen zodat iedereen de kans heeft zich 

op te werken naar een hoger niveau; 
• De doorstroming bevorderen van de jeugd naar de senioren; 
• Een evenwichtige leeftijdsopbouw; 
• Zorgen voor gediplomeerde praktijkbegeleiders en/of scheidsrechters 

met ervaring die in staat zijn dit over te brengen. 

Het arbitrageplan dient tegelijkertijd als leidraad voor de vereniging 
scheidsrechter. 

Door een goed klimaat te scheppen is de kans groter bestaande 
scheidsrechters te behouden en nieuwe aan te trekken. 
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4. Scheidsrechterscommissie 

 

De vereniging heeft een scheidsrechterscommissie die bestaat uit de volgende 
personen: 

Joost Mulder  Voorzitter scheidsrechterscommissie 

                                             Algemene zaken/communicatie bestuurslid voetbalzaken 

Johan van Vijfeijken Technische zaken/praktijkbegeleider  

Jan Bakermans  Wedstrijdsecretaris/commissielid 

Paul Mulder  Praktijkbegeleider/commissielid/technische zaken 

Ingrid Buchholz  Scheidsrechters aansteller/commissielid 

Joop Klokgieters  Commissie lid/beheer materiaalkasten  

Luca Versteegen  Commissie lid communicatie jong/oud 

                                             Verenigingsscheidsrechter    
     

    

  



 

9 
5. Werving, selectie en behoud scheidsrechters 

 

Een belangrijk gegeven met betrekking tot de werving is de profielschets. 

Het is de opsomming van door de vereniging vastgestelde kenmerken e/o 
kwaliteiten waarover een verenigingsscheidsrechter zou moeten beschikken.  

De profielschets is in hoge mate bepalend voor de werving en selectie. 

Afhankelijk van de eisen die via de profielschets aan de 
verenigingsscheidsrechter worden gesteld wordt de groep potentiële 
kandidaten groter of kleiner. 

Wat betekent het voorafgaande nu voor de verenigingsscheidsrechter? 

De volgende vijf onderdelen zijn uitgewerkt in handelingen van de 
verenigingsscheidsrechter. 

1. Leiding 
- Voorbereidingen op wedstrijden; 
- Beslissingen non-verbaal verduidelijken (in woord en gebaar); 
- Samenwerking met assistent-scheidsrechters; 
- Dragen correcte (voorgeschreven) kleding. 

 
2. Spelregels 

- Spelwaarneming, interpretatie en beslissingen; 
- Niet hinderen van spelvoortgang; 
- Anticiperen op de richting waarin het spel zich beweegt; 
- Correcte toepassing regels en reglementen. 

 
3. Formaliteiten 

- Controleren van het speelveld, goals en andere belangrijke onderdelen; 
- Bijhouden administratie tijdens en na afloop van de wedstrijden; 
- Beheersing wedstrijd app; 
- Indien nodig, correct en volledig invullen van het strafrapport.  
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4. Sportieve sfeer 
- Respecteren en borgen nakoming waarden en normen;  
- Optreden bij incorrect gedrag; 
- Vertonen voorbeeldgedrag; 
- Op correcte wijze met betrokkenen communiceren. 

 
5. Ontwikkeling 

- Evalueren eigen handelen; 
- Op de hoogte blijven van spelregelwijzigingen en andere actualiteiten; 
- Open staan voor begeleiding. 

 
6.  Carrièremogelijkheden scheidsrechters 

De vereniging scheidsrechter krijgt daar waar mogelijk, de kans om zich 
verder te ontwikkelen binnen de vereniging. De vereniging zal binnen de 
gegeven kaders en financiële mogelijkheden hiervoor de kosten dragen mits 
de scheidsrechter minimaal twéé voetbalseizoenen voor de vereniging blijft 
fluiten.  
 

Hiervoor ondertekent hij een overeenkomst (zie bijlage A). 
− Indien een scheidsrechter binnen deze twee voetbalseizoenen, dusdanige 

fysieke ongemakken krijgt en daardoor niet meer in staat is om te fluiten, 
wordt de overeenkomst ontbonden; 

− Indien een scheidsrechter binnen deze twee jaar voor een andere 
vereniging dan voor SV Unitas’59 gaat fluiten, wordt de overeenkomst 
ontbonden en moet de scheidsrechter de door de vereniging gemaakte 
onkosten terugbetalen en het tenue en andere toebehoren inleveren; 

− Als een scheidsrechter zich zodanig ontwikkeld dat het voor zijn carrière 
beter is dat hij voor de KNVB gaat fluiten dan zal de vereniging hier aan 
meewerken.  

Nogmaals, om de functie met succes te kunnen vervullen is het voor hem en de 
vereniging van belang om te weten wat concreet wordt verwacht van de 
verenigingsscheidsrechter. Afhankelijk van de leeftijd, ervaring, opleiding etc. 
komen genoemde punten in meer of mindere mate voor.  
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7. Opleiding 
 
Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te 
verbeteren is een goede opleiding en begeleiding vereist.  

Een scheidsrechter die een gedegen opleiding heeft genoten en van zijn 
deskundigheid blijk geeft, zal meer respect en begrip afdwingen dan een niet 
opgeleide scheidsrechter. 

Tevens draagt een opleiding bij aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter. 

Alle aspirant scheidsrechters volgen een KNVB-scheidsrechter cursus, gegeven 
door een gekwalificeerd KNVB docent. 

De scheidsrechter krijgt de gelegenheid om door te groeien. Als hij later besluit 
om voor de KNVB te gaan fluiten, dan werkt de vereniging hier aan mee. 

Bij de KNVB zijn de volgende opleidingen mogelijk 

• Assistent scheidsrechter; 
• Praktijkbegeleiders scheidsrechter veldvoetbal; 
• Scheidsrechter coördinator;  
• Opleiding verenigingsscheidsrechter jeugd en senioren. 

Indien mogelijk zullen de opleidingen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging 
worden gegeven. De kosten worden door de vereniging gedragen. Als de 
opleiding bij een andere vereniging plaatsvindt, zal SV Unitas ’59 de onkosten 
vergoeden mits de scheidsrechter voldoet aan de gemaakte afspraken (zie 
criteria faciliteiten en Bijlage A). 

Als de opleiding samen met een aantal buurverenigingen wordt gedaan, worden 
de kosten naar rato over alle verenigingen verdeeld. 
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8. Faciliteiten 
 

De sport staat voor het leren en beter worden. De vereniging neemt de 
verantwoordelijkheid op zich om het voetballeerproces zo optimaal mogelijk 
gestalte te geven. Voor kaderleden geldt hetzelfde; dus ook voor 
verenigingsscheidsrechters. De vereniging voelt zich verplicht om haar 
verenigingsscheidsrechters zo optimaal mogelijk te faciliteren. Hierdoor kan een 
vereniging scheidsrechter zijn taken goed vervullen. Als deskundige begeleiding 
nodig is, zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de eigen 
deskundige(n). Indien nodig zal een externe deskundige worden ingeschakeld. 

Naast nadenken over de taken en verantwoordelijkheden van de 
verenigingsscheidsrechter, moeten de faciliteiten ook aandacht krijgen. Het is 
aan te bevelen, een aantal mogelijkheden aan te reiken, zodat men zich goed 
kan ontwikkelen. Een deel van de faciliteiten die verenigingsscheidsrechters 
krijgen aangeboden, kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling.  

Binnen de vereniging moet worden nagedacht over welke faciliteiten 
verenigingsscheidsrechters kunnen beschikken. Op het moment dat er ten 
aanzien van die faciliteiten duidelijkheid is, is het goed richting (kandidaat) 
verenigingsscheidsrechters aan te geven, welke faciliteiten aangeboden worden 
op het moment dat men daadwerkelijk verenigingsscheidsrechters wordt. 

De te verstrekken attributen (in bruikleen) bij het behalen van het diploma zijn: 

- Scheidsrechters tenue; 
- Fluit; 
- Set kaarten + pen/potlood; 
- Notitieblokjes/ scorekaarten; 
- Scheidsrechters etui. 

Indien nodig heeft de vereniging reserve scheidsrechter shirts voorhanden in 
afwijkende kleuren en maten. 
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Het scheidsrechter tenue wordt in bruikleen ter beschikking gesteld. Voor het 
wassen en onderhoud is hij zelf verantwoordelijk. De scheidsrechter tekent een 
overeenkomst waarin is vastgelegd dat hij twee jaar voor de vereniging blijft 
fluiten. Mocht hij eerder weg gaan bij de vereniging, moet hij een evenredig 
bedrag van de opleiding terugbetalen aan de vereniging en het tenue en 
eventueel andere ter beschikking gestelde toebehoren volledig en in goede staat 
retourneren aan de vereniging (zie bijlage A). 

Door de vereniging wordt tijd en ruimte vrijgemaakt voor de 
verenigingsscheidsrechters om te trainen. Ook moet er ruimte beschikbaar zijn 
voor theorie avonden om op de hoogte te blijven van de spelregels. Het liefst 
aan het begin van het seizoen en aan het begin van de hervatting na de 
winterstop. Verder moet er ruimte zijn om andere avonden in te plannen. 

Dit zijn de faciliteiten die de club beschikbaar stelt bij aanvang van de 
scheidsrechtersloopbaan. Verder stelt de vereniging een financiële vergoeding 
in het vooruitzicht op het moment dat de scheidsrechter daadwerkelijk gaat 
fluiten voor de vereniging. De vergoeding is afhankelijk van de categorie waarin 
wordt gefloten. 

- JO12 t/m JO19 scheidsrechters € 10, - per wedstrijd; 
- Senioren Scheidsrechters € 15, - per wedstrijd; 
- Scheidsrechters die JO11 of lager fluiten ontvangen 2 consumptiebonnen 

per wedstrijd. 

Scheidsrechters die meerdere wedstrijden fluiten rond het middaguur krijgen 
een broodje en drinken aangeboden. Scheidsrechters die op zondag twee 
seniorenwedstrijden fluiten, krijgen ook een broodje en drinken aangeboden. 

Bij ontvangst krijgen de scheidsrechters een kop koffie/thee aangeboden en na 
de wedstrijd krijgen ze nog een drankje aangeboden.  
Het is wenselijk dat op de wedstrijddagen (zaterdag en/of zondag) een 
gastvrouw/heer aanwezig is zodat de dienstdoende coördinator bij de 
speelvelden aanwezig kan zijn. 
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9. Profielschets vereniging-scheidsrechter 
 

De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het toezicht op de 
naleving van de spelregels en staat de taakwedstrijden op een zodanige manier 
te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen; beleven en leren. 

De verenigingsscheidsrechter heeft vier kerntaken: 

1. Volgen van het spel en toepassen van de spelregels; 
2. Optreden bij beslismomenten; 
3. Communiceren met spelers c.q. leiders /coaches; 
4. Afhandelen van alle formaliteiten voor, tijdens en na de wedstrijd. 

Om deze zaken goed uit te kunnen voeren is een profielschets samengesteld 
waaraan een verenigingsscheidsrechter moet voldoen. 

Verenigingsscheidsrechter 

• Minimumleeftijd 14 jaar; 
• Actief voetballen of gevoetbald hebben; 
• Bereid zijn om de cursus verenigingsscheidsrechter te volgen; 
• Beschikbaar om op zaterdag en/of zondag wedstrijden te leiden. 

De verenigingsscheidsrechter heeft een positieve instelling en voelt zich 
betrokken bij de vereniging, heeft normen en waarden hoog in het vaandel 
staan, beschikt over zelfkritisch vermogen en staat open voor begeleiding.  
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10. Profielschets Praktijkbegeleider 
 

De praktijkbegeleider begeleidt de verenigingsscheidsrechters die niet zijn 
opgeleid, die in opleiding zijn én gekwalificeerde scheidsrechters. De begeleiding 
kan incidenteel en structureel plaatsvinden binnen de vereniging of op verzoek 
kan een scheidsrechter ook worden begeleid als daar aanleiding voor is.  

De praktijkbegeleider is bevoegd tot het begeleiden van de club assistent, 
scheidsrechters en verenigingsscheidsrechters. 

De begeleiding bestaat uit het observeren, adviseren en het voeren van 
begeleidingsgesprekken waarin feedback een belangrijke rol speelt.  

De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te 
stimuleren, te motiveren en feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) 
verbetering van het prestatieniveau.  

Door de scheidsrechters op de juiste wijze te informeren, adviseren en te 
ondersteunen zal het vertrouwen en de deskundigheid van de scheidsrechter op 
een positieve manier worden beïnvloed. 

De praktijkbegeleider tracht door te luisteren, het stellen van (open) vragen en 
doorvragen de scheidsrechter terug te laten kijken op het eigen handelen. 

De tijd die met het invullen van deze functie gemoeid is zal tussen de 6 en de 8 
uur bedragen afhankelijk van het aantal scheidsrechters die worden beoordeeld. 

Daarnaast kunnen ook de volgende punten meegenomen worden: 

• Hij onderschrijft de doelstellingen van de vereniging; 
• Heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan; 
• Kan goed omgaan met de doelgroep; 
• Is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechters; 
• Heeft regelmatig contact met de scheidsrechters coördinator; 
• De leeftijd van de vereniging scheidsrechter; 
• De ervaring van de vereniging scheidsrechter; 
• De leeftijdsgroep die wordt gefloten; 
• Het niveau waarop de leeftijdsgroep voetbalt; 
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• De ambitie van de vereniging scheidsrechter; 
• Beschikt over goed communicatieve en schriftelijke uitdrukkings- 

vaardigheden;  
• Is bereid de cursus praktijkbegeleider scheidsrechters veldvoetbal te 

volgen; 
• Minimumleeftijd van 20 jaar; 
• Minimaal 2 jaar scheidsrechters ervaring (junioren of senioren). 

De praktijkbegeleider geeft aan – al dan niet in overleg met de scheidsrechter en 
eventueel scheidsrechters coördinator – hoe intensief de begeleiding zal zijn. 

De praktijkbegeleider legt datgene wat hij heeft waargenomen schriftelijk vast 
en draagt er zorg voor dat de desbetreffende scheidsrechter dit ontvangt. 
Ook de scheidsrechter coördinator ontvangt een kopie van de rapportage.  
 
De praktijkbegeleider maakt gebruik van de begeleidingsrapporten zoals die 
door de KNVB zijn ontwikkeld (zie bijlage).  
 
De scheidsrechter kan in een evaluatie begeleidingsformulier (bijlage B) 
aangeven hoe hij de begeleiding heeft ervaren. 
 
De scheidsrechter kan door middel van een zelfreflectieformulier (bijlage C) zijn 
wedstrijdervaring weergeven. 
 
Door al deze factoren bij de begeleiding te betrekken, is maatwerk mogelijk.  
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11. Profielschets Scheidsrechters aansteller 
 
De belangrijkste taak van de scheidsrechters aansteller bij de vereniging is de 
aanstelling van de arbiter bij wedstrijden waarvoor de KNVB geen scheidsrechter 
heeft aangesteld. 
 
De scheidsrechters aansteller moet op zaterdag en/of zondag aanwezig zijn om 
sturing te geven aan de scheidsrechters. Buiten de zaterdag en de zondag is 
aanvullend 5 tot 8 uur inzet noodzakelijk. 
 
Moet indien nodig snel kunnen anticiperen op onverwachte situaties zoals het 
uitvallen van scheidsrechter en/of wedstrijd. Moet overweg kunnen met diverse 
Office applicaties zoals Excel, Word en Outlook. Verder moet hij kennis hebben 
van de KNVB app. Is verantwoordelijk voor de (her)aanstellingen van de 
scheidsrechter. Dit kan per telefoon (kort) of e-mail (langere) termijn worden 
doorgegeven.  
 
Een voetbalachtergrond of enige kennis van voetbal is gewenst. Iemand met een 
verenigingsachtergrond geniet de voorkeur. Registratie van het aantal geleide 
wedstrijden per scheidsrechter. Heeft regelmatig contact met de scheidsrechter 
coördinator.  
 

- Voordat tot aanstelling kan worden overgaan, moet hij de gegevens 
hebben van het wedstrijdprogramma; 

- Hij moet per categorie weten hoeveel scheidsrechters hij ter beschikking 
heeft; 

- Hij dient rekening te houden met de aanvangstijden in de diverse 
categorieën omdat veel (jonge) scheidsrechters vaak zelf ook nog 
voetballen (uit of thuis). Hier is vaak voorbereidingstijd mee gemoeid 
en/of reisafstand; 

- Hij moet waken voor overbelasting van jonge scheidsrechters d.w.z. dat 
ze niet te veel wedstrijden fluiten; 

- Hij brengt de scheidsrechters persoonlijk per e-mail op de hoogte van hun 
wedstrijd(en). 
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De volgende punten worden in de profielschets meegenomen: 
 

• Hij onderschrijft de doelstellingen van de verenging; 
• Heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan; 
• Kan goed omgaan met de doelgroep(en); 
• Is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechters; 
• Heeft regelmatig contact met de scheidsrechter coördinator;  
• Heeft (indien nodig) contact met de praktijkbegeleiders/coaches; 
• Houdt bij hoeveel wedstrijden een scheidsrechter fluit per seizoen; 
• Draagt zorg voor een juiste mix van wedstrijden; 
• Dient rekening te houden met de persoonlijke situatie (examenjaar en 

buitenlandse reizen) van de vereniging scheidsrechter; 
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.  
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12. Communicatie aanstellingen 
 

Binnen de vereniging moet duidelijk zijn op welk moment over de aanstelling 
wordt gecommuniceerd. Bij het bekend worden van het wedstrijdprogramma, 
kan de scheidsrechter coördinator die de indelingen doet de scheidsrechters 
aanstellen. Deze aanstellingen worden gemiddeld binnen 10 dagen voor 
aanvang van de wedstrijddag per e-mail naar de betreffende scheidsrechters 
gestuurd. 

Als een verenigingsscheidsrechter niet in staat is een bepaalde wedstrijd te 
leiden is het van belang dat hij dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de 
scheidsrechter coördinator. Deze kan dan een vervanger aanstellen.  

Als de scheidsrechter coördinator voor een bepaalde wedstrijd een (her) 
aanstelling doet, kan dit op twee manieren gebeuren. Indien er voldoende tijd is 
gebeurd dit per e-mail en bij onvoldoende tijd via de telefoon. Eventueel kan 
alsnog een bevestiging e-mail gestuurd worden. Ook de praktijkbegeleider van 
de scheidsrechter moet geïnformeerd worden. 

De scheidsrechter coördinator die de aanstellingen doet, moet bij de jeugd 
rekening houden wanneer deze zelf moeten voetballen. Hierbij onderscheid 
maken tussen thuis- en uitwedstrijden en tevens aanvang van de wedstrijden. 
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13. Organisatie rondom de wedstrijden 
 
Om de wedstrijddag voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van 
belang dat er een draaiboek is waarin wordt aangegeven wat men van elkaar 
kan/mag verwachten. 

 Pupillen scheidsrechters: 

- 30 minuten 
o Scheidsrechter meldt zich in het wedstrijdsecretariaat 
o Levert waardevolle spullen in bij dienstdoende functionaris 

- 20 minuten 
o Scheidsrechter gaat zich omkleden  
o Controleert zijn speltoebehoren  
o Ontvangt de bal van de materiaalfunctionaris 

- 10 minuten 
o Scheidsrechter doet warming-up 
o Controleert het speelveld en toebehoren 
o Maakt afspraken met de leiders 

- 0 minuten 
o Aanvang van de wedstrijd 

- Rust na 20/25minuten 
o Rust (5 minuten) 
o Beide teams blijven op het speelveld aanwezig  

- 2e helft 
o Hervatting van de wedstrijd 

- Einde wedstrijd na 40/50 minuten 
o Einde wedstrijd 
o Laat strafschoppen nemen door beide teams 
o Verlaat als laatste het veld 
o Levert bal in bij materiaalfunctionaris 
o Scheidsrechter gaat douchen 
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- Na afloop 
o Scheidsrechter meldt zich in het wedstijdsecretariaat 
o Scheidsrechter ontvangt waardevolle spullen terug van de 

dienstdoende functionaris 
o Scheidsrechter krijgt wat te drinken 
o Scheidsrechter krijgt zijn financiële vergoeding 
o Handelt administratieve zaken af 
o Eventueel korte nabespreking/feedback met praktijkbegeleider 

 
Jeugd en senioren scheidsrechters: 

- 60 minuten 
o Scheidsrechter meldt zich in het wedstrijdsecretariaat 
o Krijgt wat te drinken aangeboden (koffie/thee) 
o Levert waardevolle spullen in 
o Maakt afspraken met leiders dat de assistenten 10 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd bij hem in zijn kleedkamer aanwezig zijn 
- 40 minuten 

o Scheidsrechter gaat naar kleedkamer 
o Scheidsrechter begint warming up 
o Scheidsrechter controleert speelveld en toebehoren 

- 20 minuten 
o Scheidsrechter ontvangt bal en vlaggen van de 

materiaalfunctionaris 
- 10 minuten 

o Scheidsrechter ontvangt beide assistenten in zijn kleedkamer en 
maakt afspraken 

o Scheidsrechter controleert spelers d.m.v. wedstrijd app in 
kleedkamer 

o Scheidsrechter gaat richting veld 
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- 0 minuten 
o Aanvang wedstrijd 

- Rust na 30 t/m 45 minuten 
o Scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld 
o Scheidsrechter krijgt thee aangeboden door materiaalfunctionaris 

- 2e helft  
o Scheidsrechter haalt beide teams op voor de 2e helft 
o Scheidsrechter loopt met beide teams naar het speelveld 
o Scheidsrechter vraagt aanvoerders of er wissels zijn (A-categorie) 
o Hervatting van de wedstrijd 

- Einde wedstrijd 
o Scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld 
o Scheidsrechter levert bal en vlaggen in bij de materiaalfunctionaris 
o Scheidsrechter gaat douchen 
o Scheidsrechter meldt zicht terug in het wedstrijdsecretariaat 
o Scheidsrechter waardevolle spullen terug van dienstdoende 

functionaris 
o Scheidsrechter krijgt drinken aangeboden 
o Scheidsrechter ontvangt financiële vergoeding 
o Scheidsrechter handelt administratieve zaken af 

 Wedstrijd app 
 Eventuele strafrapporten 

o Eventueel korte nabespreking/feedback met praktijkbegeleider 

 
Gele en rode kaarten die tijdens een wedstrijd gegeven zijn aan speler(s) en/of 
trainers/begeleiders van zowel het thuisspelend als het uitspelend team zullen 
te allen tijde worden doorgegeven (gele kaarten A cat.) 
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14. Gastvrouw/gastheer 
 

De gastvrouw/heer zorgt op zaterdagen voor de ontvangst van de 
scheidsrechters en eventuele andere gasten die binnenkomen in de 
bestuurskamer of wedstrijd secretariaat. Op zondagen wordt dit gedaan door de 
wedstrijdcoördinator. 

Hij of zij moet passen in de cultuur van de vereniging. 

Personen met enige kennis van de vereniging genieten de voorkeur. 

De tijd die met deze functie gemoeid is kan variëren van een halve dag (4 ½ uur) 
tot een hele dag betreft (9 uur). 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Het inschenken van thee/koffie of eventueel andere dranken voor de 
scheidsrechters en/of andere gasten die binnenkomen;  

• Het innemen en opbergen van waardevolle spullen van de scheidsrechters 
voor de wedstrijd; 

• Het teruggeven van waardevolle spullen van de scheidsrechters na de 
wedstrijd; 

• Het voorzien van een drankje of indien gewenst een broodje na de 
wedstrijd; 

• Zorgen dat de ruimte schoon blijft en verschonen van de afvalbak. 
• Indien nodig contact opnemen met de dienstdoende coördinator als die 

bij een van de velden is; 
• De gastheer/vrouw zorgt aan het eind van de dag dat de ontvangstruimte 

schoon en opgeruimd wordt achtergelaten. 
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15. Normen en waarden 
 

De vereniging hecht zeer aan goede omgangsvormen (lees: normen en 
waarden). Hiervoor hebben de Eindhovense amateurvoetbalverenigingen 
afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant. De vereniging beschikt over 
een eigen normen en waarden commissie. In het algemene beleidsplan is hier 
een paragraaf aan gewijd.  
 
Bovenstaande normen en waarden en hoe te handelen bij afwijkingen staan 
beschreven in de gedragscode, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het 
algemene beleidsplan.  
 

16. Stappenplan 
 
Inleiding 

In het verleden zijn al een aantal doelstellingen gerealiseerd.  

Er zijn echter nog een aantal knelpunten die wij binnen een tot twee jaar willen 
verwezenlijken. Eén van deze knelpunten betreft het aantal praktijkbegeleiders 
bij s.v. Unitas ’59; dat zijn er nu 2 maar het streven is om tot 6 te komen. 
 
Ook willen we een evaluatiemoment inbouwen na één jaar om – waar nodig – 
het stappenplan bij te stellen. 
 
Als startdatum van het traject is de start van het seizoen 2018/2019 genomen. 
Vervolgens wordt geëvalueerd en bijgesteld, waarna fase 2 wordt ingezet 
(seizoen 2019/2020). 
 
Praktijkbegeleiders 

• Resultaatverwachting? 
We willen over twee jaar 6 gediplomeerde praktijkbegeleiders hebben 
zodat we regelmatig en indien nodig altijd scheidsrechters kunnen 
begeleiden. 
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• Wat gaan we doen? 
Op dit moment hebben we 2 praktijkbegeleiders dus dat betekent dat 
we er 4 moeten werven. 
 

• Vaststellen doelgroep 
Op de eerste plaats zoeken we binnen de vereniging naar ‘oud’ en nog 
actieve scheidsrechters;  
Op de tweede plaats willen we extern gaan zoeken bij oud vereniging 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters al dan niet nog actief. 
 

• Benadering van de doelgroep 
De kandidaten van de doelgroep zullen allemaal persoonlijk worden 
benaderd voor een persoonlijk gesprek. Dit moet gebeuren in een rustige 
omgeving, bij voorkeur in de bestuurskamer of bij de kandidaat thuis.  

           Voor de uitwerking van het stappenplan zie activiteitenplan. 
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17. Activiteitenplan 
 
Maart-mei 2019 

1e deel avond: Vaststellen op welke manier we kandidaten willen gaan werven 
voor de opleiding praktijkbegeleider. 

• Johan van Vijfeijken 
• Joost Mulder 

2e deel avond: Kijken op welke manier we een wervingscampagne kunnen 
opzetten/opstarten.  
Informeren bij de KNVB waar en wanneer een cursus wordt gestart voor 
praktijkbegeleider. 

• Unitas ’59 Site 
• Poster campagne 
• Persoonlijke benadering 

 
Maart-mei 2019 
1e deel avond: Het vaststellen van de doelgroep waar we de kandidaten uit 
willen betrekken. 

• Verenigingsscheidsrechters. 
• Oud Verenigingsscheidsrechters evt. fluitend voor KNVB. 
• Oud verenigingsscheidsrechters die gestopt zijn. 
• Oud KNVB-scheidsrechters die gestopt zijn. 
• Oud praktijkbegeleiders die niet meer in actieve dienst zijn. 

2e deel avond: De profielschets doornemen waar de kandidaat aan moet 
voldoen (voor profiel zie scheidsrechter beleidsplan). 
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September-oktober 2019 

1e deel avond: Samenstellen lijst kandidaten voor praktijkbegeleider. 

• Johan van Vijfeijken 
• Joost Mulder 

2e deel avond: Doornemen en afspreken van de aan te bieden faciliteiten (zie 
arbitrage beleidsplan).  

 
September-december 2018 
Inleidende gesprekken voeren met de kandidaten. Vervolggesprekken en 
afspraken vastleggen met de kandidaat (kandidaten). Eerste gevaardigde 
inschrijven voor de cursus. 

• Johan van Vijfeijken 
• Joost Mulder  

De commissieleden die de gesprekken voert bestaat altijd uit minimaal twee 
personen. 
 
Januari-mei 2019 

Verwachtte opstart van de cursus praktijkbegeleider. Hierbij zal de 
praktijkbegeleider(s) in opleiding zoveel mogelijk geholpen en ondersteund 
worden door de vereniging. 
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Augustus-december 2019 

Evaluatie van het eerste jaar waarin we kijken wat we bereikt hebben en wat ons 
nog te doen staat. Eventueel ter sprake brengen of er nieuwe kandidaten in 
beeld zijn gekomen die we eventueel nog aan kunnen melden voor de cursus 
nadat de gesprekken gevoerd zijn. 
Mogen we het gestelde aantal praktijkbegeleiders niet halen dan wordt plan B 
ingevoerd. 

• Contact opnemen met de COVS (om ondersteuning te vragen van hun 
praktijkbegeleiders). Hierover moeten dan wel goede afspraken worden 
gemaakt tussen de vereniging en de COVS. Deze afspraken worden 
schriftelijk vastgelegd. 

Indien na verloop van tijd blijkt dat er voldoende aanwas is, zal de 
ondersteuning van het COVS worden afgebouwd. 

• Externe niet actieve praktijkbegeleiders benaderen. 

Indien na verloop van tijd blijkt dat er voldoende aanwas is, zijn er twee opties: 

1. De externe praktijkbegeleider functioneert goed en blijft actief binnen de 
vereniging; 

2. De praktijkbegeleider kiest ervoor om extern te blijven, hierbij zal het 
contact worden afgebouwd. 

Vooralsnog zal de scheidsrechterscommissie zich actief in blijven zetten voor het 
werven van praktijkbegeleiders. 
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18. Algemeen jaarplan 
 
Voor aanvang van elk seizoen wordt een jaarplan opgesteld door de 
scheidsrechtercoördinatoren, aansteller en praktijkbegeleiders en ter 
goedkeuring aangeboden aan het bestuur (via het bestuurslid voetbalzaken).  

Met dit jaarplan willen wij onze scheidsrechters maximaal ondersteunen. 

Verder maakt de werkgroep Scheidsrechter coördinatoren een financieel 
begrotingsvoorstel en biedt dit aan bij het bestuur. 

De volgorde van de hieronder gekozen onderwerpen is willekeurig. Hier kan van 
afgeweken worden. 

• Vaste rubriek inruimen op de vereniging website;  
• Werken aan de doorstroming van scheidsrechters jeugd naar 

scheidsrechters senioren; 
• Het intensief begeleiden van jeugd en senioren scheidsrechters; 
• Het organiseren van verenigingsscheidsrechters cursussen; 
• Het organiseren van thema-avonden tijdens de winterstop; 
• Opleiden praktijkbegeleiders; 
• Mogelijke uitwisselingen met andere verenigingen; 
• Informeren naar de mogelijkheden om de jeugdscheidsrechters 

wedstrijden bij PSV of Eindhoven te laten fluiten teneinde een hoger 
niveau te bereiken;  

• Scheidsrechter bijeenkomst voor aanvang van het nieuwe seizoen om 
diverse (actuele) zaken door te nemen; 

• Regelmatig overleg werkgroep scheidsrechter coördinatoren, aansteller 
en praktijkbegeleiders;  

• Het verbeteren van de communicatie naar de diverse andere disciplines in 
de vereniging;  

• Trainingsruimte maken voor de scheidsrechters; 
• ARAG certificering.  
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19. Bijlagen 

Bijlage A: Overeenkomst opleiding scheidsrechter 
 

 
De ondergetekenden:  

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid s.v. Unitas’59, volgens haar 
statuten gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister onder 
nummer 40235590 vertegenwoordigd door haar voorzitter…………………..: 

hierna te noemen de Vereniging 

 

Overwegende dat (Naam) voornemens deel te nemen aan de navolgende 
cursus:…… 

 

Naam cursus: 

Organisator: 

Afgerond met diploma/certificaat: 

Datum van aanvang: 

Duur: 

 

Artikel 1 

Besluit om (naam cursist) als volgt een tegemoetkoming te verlenen in de  
kosten van deelname aan de cursus: 

 

Kosten      Vergoeding in %  Bedrag 

Cursuskosten: 

Boeken en documentatiekosten 

Reiskosten 

Overige kosten 

                                                           ----------------------------------- 

Totale vergoeding derhalve 
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Artikel 2 
De door de vereniging te vergoeden kosten zullen door de vereniging vooraf 
worden voldaan. Indien de cursist besluit de vereniging te verlaten tijdens of na 
afronding van de cursus zal deze de cursus terugbetalen, zoals hierna 
opgenomen. 
 
Als tijdens de duur van de cursus de cursist de vereniging verlaat, worden de 
totale kosten bij de cursist in rekening gebracht. 

Indien de cursist na afronding van de cursus binnen 2 jaar de vereniging verlaat, 
respectievelijk 2/3 deel bij verlaten na 1 jaar, respectievelijk 1/3 deel na verlaten 
van de vereniging binnen 2 jaar.  

Artikel 3 
(Naam) verplicht zich om twee volledige voetbalseizoenen, nadat de cursus 
succesvol zal zijn afgerond diensten als scheidsrechter voor de vereniging te 
verrichten. Zulks ten dienste van een door of namens het bestuur aan te wijzen 
team, na onderling overleg. 
 
Artikel 4 
(Naam) verplicht zich om twee volledige voetbalseizoenen, nadat de cursus 
succesvol zal zijn afgerond diensten als scheidsrechter voor de vereniging te 
verrichten. Indien hij besluit er eerder mee te stoppen (overmacht daargelaten), 
is hij verplicht zijn gekregen scheidsrechters tenue in goede staat terug te geven 
aan de vereniging s.v. Unitas’59. 
 
Artikel 5 
In het geval (naam) besluit tussentijds deelname aan de cursus te beëindigen is 
hij/zij gehouden op eerste vordering van de vereniging de door de vereniging 
betaalde vergoeding te restitueren, tenzij de beëindiging zijn oorzaak vindt in 
ziekte en/of gebrek dan wel een andere vorm van overmacht, zulks na overleg 
tussen de vereniging en (naam) vast te stellen en op basis van de voorwaarden 
zoals hieronder onder artikel 2 opgenomen. 
 

Artikel 6 
(Naam) is evenzeer gehouden tot op eerste vordering restitueren van de reeds 
voldane vergoeding in geval hij/zij de verplichting volgens artikel 3 niet of 
onvoldoende nakomt, zulks naar oordeel van de vereniging. 
 

Artikel 7 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt d.d.….. 

 

De vereniging                                                       Naam 
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Bijlage B: Evaluatieformulier begeleidingsgesprek 
 

Om in de toekomst een goede begeleiding te kunnen geven is het van belang dat u uw mening geeft over het 
begeleidingsgesprek. Daarnaast zijn uw opmerkingen te gebruiken bij de opleiding van nieuwe 
praktijkbegeleiders scheidsrechters. 
Wij willen u vragen om dit formulier kort na de wedstrijd thuis in te vullen en te zenden naar de docent. 

 
Naam                                                                           
Datum  
Begeleiding in het kader van  
Wedstrijd                                            -                                       Klasse: 
Ruststand  Eindstand  
Gele kaarten  Rode kaarten  

 

De praktijkbegeleider heeft met mij gesproken voor / tijdens / na de wedstrijd 

(onderstrepen wat het geval is) 
 

De praktijkbegeleider scheidsrechters:  Ja Nee Opmerking (als u nee heeft ingevuld) 
heeft zich voorgesteld voor de wedstrijd 
d.m.v. een kennismakingsgesprek 

   

heeft het doel van het begeleidingsgesprek 
duidelijk gemaakt 

   

gaf mij na de wedstrijd de tijd om bij te komen    

gaf mij voldoende ruimte voor eigen inbreng    

richtte zich tijdens het begeleidingsgesprek 
eerst op mijn pluspunten 

   

gaf mij de mogelijkheid om mijn eigen mening 
te geven 

   

verduidelijkte  zijn opmerkingen  

met voorbeelden vanuit de wedstrijd 

   

noemde kluspunten die herkenbaar zijn en 
waar ik het mee eens ben 

   

liet mij nadenken over de verbeterpunten 

 

   

gaf mij de ruimte om aan te geven hoe ik 
mijzelf kan verbeteren 

   

gaf goede tips en adviezen en lichtte deze toe    
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gaf voorbeelden hoe ik mijzelf kan  

verbeteren 

   

gaf mij de gelegenheid tot het stellen van 
vragen 

   

heeft afspraken gemaakt over een  vervolg 

 

   

 

Indien U meer ruimte nodig hebt voor de opmerkingen en wat u van het begeleidingsgesprek vond, kunt U de 
achterzijde van dit formulier dan wel een blanco papier gebruiken. Geef wel duidelijk aan waar – welke vraag 
of bevindingen over het begeleidingsgesprek - uw reactie betrekking op heeft. 

 

Het begeleidingsgesprek vond ik: 

 

 

 

(s.v.p. een toelichting op het antwoord) 

Bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage C: Begeleidingsformulier 2 veldvoetbal 

 
Naam scheidsrechter     :  
Wedstrijd                        :  
Wedstrijdnr.                    :  
Datum                            :  
 

 
Uitslag                               :  
Aantal geel                        :  
Aantal rood                        :  
Scheidsrechterbegeleider  : 
 

 
Voor alle punten (B en V-nummers) “V” of “O” aankruisen. Achter elk hokje steekwoorden noteren.  
Alle punten in het vakje op de 2e pagina toelichten met behulp van concrete voorbeelden (concreet gedrag!) uit de wedstrijd!  

 
1. Volgen & positie kiezen V O 

BASIS 
B 1.1 Volgt het spel op gepaste afstand, waarbij het spel niet wordt 

gehinderd      

B 1.2 Kiest positie volgens afspraak bij dode spelsituaties   
VERDIEPING 

V 1.1 Heeft het spel meestal rechts van hem (tussen zichzelf en de 
Assistent Scheidsrechter)   

V 1.2 Anticipeert op richting waarin spel beweegt, schat goed in waar de 
bal gaat komen (veert mee en blijft niet hangen, zoekt snel positie)     

V 1.3 Rent naar de plaats van de overtreding om escalatie te voorkomen   
 

2. Toepassing spelregels V O 
BASIS 

B 2.1 Ziet toe op juiste spelhervattingen zoals, inworp, doelschop, 
hoekschop en beginschop.    

B 2.2 Past juiste spelstraffen (direct/indirect) toe en verduidelijkt 
beslissingen met gebruik van verbale en non verbale communicatie     

VERDIEPING 

V 2.1 Past voordeel correct  toe (bij teamvoordeel) en ondersteunt dit met 
woord en gebaar.      

 
V 2.2 Past vermaningen, straftijd en kaarten correct toe (beheerst de 

begrippen, onvoorzichtig, onbesuisd, onbesuisd met buitensporige 
inzet en ernstig gemeen spel)  

    

V 2.3 Toont kaarten rustig en duidelijk aan overtreder   
 

3. Leiding geven/ managen van de wedstrijd V O 
BASIS 

B 3.1 Komt besluitvaardig en zelfverzekerd over (verkoopt zijn besluiten 
met overtuigingskracht)    

B 3.2 Geeft duidelijk fluitsignaal met goede intonatie     
B 3.3 Blijft rustig op momenten dat er weerstand is     

VERDIEPING 

V 3.1 
Werkt goed samen met assistent-scheidsrechter     

 
V 3.2 Is steeds objectief en laat zich niet beïnvloeden     
V 3.3 Heeft op ontspannen wijze contact met spelers (gebruikt hier ook 

dode spelmomenten voor)     
V 3.4 Past arbitrage op tijd aan (reageert op een verandering in de aard 

van de wedstrijd door bv teugels aan te trekken)      
 

4. Formaliteiten V O 
BASIS 

B 4.1 Beheerst de procedure van het digitale wedstrijdformulier en werkt dit 
ook als zodanig af     

B 4.2 Controleert alle randzaken (zoals speelveld, uitrusting, etc.)     



 

35
 

      
 
 

 
 
 

1. Volgen & positie kiezen 
Concrete voorbeelden aan de hand van wedstrijdsituaties:  
 
 
 
 

 

2. Toepassing spelregels 
Concrete voorbeelden aan de hand van wedstrijdsituaties: 
 
 
 
 

 

3. Leiding geven / managen van de wedstrijd 
Concrete voorbeelden aan de hand van wedstrijdsituaties: 
 
 
 
 

 

4. Formaliteiten 
Concrete voorbeelden aan de hand van wedstrijdsituaties: 
 
 
 
 
 
 

 

5. Persoonlijke ontwikkeling 
Noteer, in samenspraak met de scheidsrechter, ontwikkelpunten op basis van reflectie op de wedstrijd: 
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