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Versie-informatie 
 

Versienr. Datum Auteur Review Distributie 

1.0 April 2017 Jérôme Jansen 
Omar Khalifa 

- VDZ Website 

2.0.1 Februari 2019 Jeroen Westen Jérôme Jansen N.v.t. (concept) 

2.0.2 Maart 2019 Jeroen Westen - N.v.t. (concept) 

2.0.3 April 2019 Jeroen Westen Sjors van Leeuwen 
Eric Visser (KNVB) 

N.v.t. (concept) 

2.0.4 Juni 2019 Jeroen Westen Eric Visser (KNVB) N.v.t. (concept) 

2.0.5 Juni 2019 Jeroen Westen VDZ Bestuur (ter accordering) 
VDZ Jeugdcommissie (ter accordering) 

N.v.t. (concept) 

2.0.6 Oktober 2019 Jeroen Westen VDZ Bestuur (ter accordering) 
VDZ Jeugdcommissie (ter accordering) 

N.v.t. (concept) 

2.0 November 2019 Jeroen Westen - VDZ Website 

3.0.1 Januari 2020 Jeroen Westen  N.v.t. (concept) 

3.0.2 Maart 2020 Jeroen Westen VDZ Bestuur (ter accordering) 
VDZ Jeugdcommissie (ter accordering) 

N.v.t. (concept) 

3.0 Juni 2020 Jeroen Westen - VDZ Website 

3.0 Augustus 2020 Jeroen Westen - VDZ Website 

4.0.1 Juni 2021 Jeroen Westen VDZ Scheidsrechterscommissie N.v.t. (concept) 

4.0.2 Juni 2021 Jeroen Westen VDZ Bestuur (ter accordering) 
VDZ Jeugdcommissie (ter accordering) 

N.v.t. (concept) 

4.0 Juli 2021 Jeroen Westen - VDZ Website 

5.0.1 Mei 2022 Jeroen Westen VDZ Bestuur (ter accordering) 
VDZ Jeugdcommissie (ter accordering) 

N.v.t. (concept) 

5.0 Juli 2022 Jeroen Westen - VDZ Website 

 
Begrippenlijst 
 

Pupillenscheidsrechter Spelbegeleider bij wedstrijden van O8 t/m O10-teams, of 
pupillenscheidsrechter bij wedstrijden van O11- en O12-teams 

Verenigingsscheidsrechter Scheidsrechter bij wedstrijden van O13- t/m O19-teams en 
seniorenteams 

Clubscheidsrechter Alle scheidsrechters die lid zijn van een club en daar ook actief zijn als 
arbiter, oftewel alle pupillenscheidsrechters en 
verenigingsscheidsrechters 
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1. Waarom een Scheidsrechtersacademie? 

Het leiden van wedstrijden is een sport. Voor een vereniging als VDZ met ruim 1.000 spelende leden en 
meer dan 75 teams zijn clubscheidsrechters van essentieel belang. Zonder scheidsrechter kan er immers 
niet worden gespeeld.  
 
Al de nodige jaren was er binnen VDZ een tekort aan scheidsrechters op alle niveaus. Met name het gebrek 
aan scheidsrechters vanaf de oudere jeugd bij de junioren was nijpend en dat vertaalde zich ook door naar 
een gebrek aan scheidsrechters bij de senioren. Wanneer men zich realiseert dat over het algemeen alleen 
de eerste (jeugd)elftallen een scheidsrechter door de KNVB krijgen toegewezen, dan blijven er nog zeer 
veel teams over waarvoor een scheidsrechter nodig is! 
 
Binnen VDZ was geen gedefinieerd beleid t.a.v. scheidsrechters en de problemen werden dan ook niet 
structureel opgelost. Vanuit de jeugd is geïnitieerd om hier wel invulling aan te geven. De 
clubscheidsrechter verdient echter een duidelijke plaats in de totale organisatie. Dit beleidsplan moet een 
eerste aanzet daartoe zijn. In het plan wordt het beleid voor de komende 5 jaar vastgelegd.  
 
Einddoel is dat binnen VDZ op basis van dit plan elke wedstrijd wordt voorzien van een eigen (opgeleide) 
scheidsrechter. 
 
Om dit einddoel te bereiken, is er een Scheidsrechtersacademie opgericht voor werven, opleiden en 
begeleiden van verenigingsscheidsrechters. 
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2. Scheidsrechtersbeleid 

Algemeen 
Het scheidsrechtersbeleid kent twee kanten. Aan de ene kant de vereniging met de behoefte aan 
scheidsrechters en aan de andere kant jeugd en volwassenen die zich in willen zetten en zich willen 
ontwikkelen als scheidsrechter. Belangrijkste voorwaarde daarvoor is, net als bij het spelen van voetbal, 
het plezier hebben in het leiden van een wedstrijd. Dit is sterk afhankelijk van het gedrag van onze eigen 
leden, hun ouders en natuurlijk de spelers van de tegenpartij met aanhang. Eenieder dient respect te 
hebben voor de “scheids”. Immers, ook hij of zij kan een fout maken. Respect voor de scheidsrechter moet 
vanzelfsprekend zijn binnen VDZ. Het bestuur en kader van VDZ moeten hieraan (mee)werken. Ieder 
kaderlid dient spelers zo te trainen en te begeleiden dat zij respect tonen voor de scheidsrechter.  
 

Doelstelling beleidsplan scheidsrechters 
De doelstellingen van dit beleidsplan zijn: 

• Het vormgeven aan de organisatie van de scheidsrechtercoördinatie 

• Het verkrijgen en behouden van voldoende gecertificeerde clubscheidsrechters voor zowel 
zaterdag als zondag; 

• Het vormgeven aan de begeleiding van de clubscheidsrechters; 

• Het vormgeven aan de opleiding van de clubscheidsrechters; 

• Het vormgeven en verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter; 

• Het scheppen van een omgeving waarin de scheidsrechter met respect behandeld wordt, met 
plezier kan fluiten en zich veilig voelt vóór, tijdens en na een wedstrijd; 

• Het borgen van voldoende kennis van de spelregels en omgangsregels bij de leden van VDZ; 

• Het geven van uitstraling aan de scheidsrechters naar de gehele vereniging zowel naar de actief 
spelende leden als naar de kaderleden. 

Organisatiestructuur  
Alle activiteiten op het gebied van arbitrage worden uitgevoerd vanuit de Scheidsrechtersacademie. De 
Scheidsrechtersacademie valt binnen het VDZ Bestuur onder Algemene zaken. 
 
Er wordt een scheidsrechterscoördinator aangesteld. Deze persoon heeft een scheidsrechtersachtergrond. 
Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle scheidsrechter-gerelateerde zaken binnen 
VDZ. 
 
Er worden drie scheidsrechtersplanners aangesteld die alle administratieve zaken coördineren m.b.t. 
activiteiten van de verenigingsscheidsrechters (wedstrijdbezetting, communicatie). Het betreft een planner 
voor de pupillen, junioren en senioren. Naast scheidsrechtersplanners worden één of meer 
praktijkbegeleiders aangesteld die de daadwerkelijke begeleiding van de scheidsrechters voor hun rekening 
nemen. 
 
De scheidsrechterscoördinator, de scheidsrechtersplanners en één uit het midden van de 
praktijkbegeleiders aangewezen begeleider zijn de leden van de Scheidsrechtersacademie. Verder kunnen 
er enkele algemene leden in de Scheidsrechtersacademie plaatsnemen. Zij hebben een specifieke 
vaardigheid of richten zich tot één of enkele specifieke taken, zoals het regelen en aanstellen van 
scheidrechters tijdens VDZ-toernooien of werving van nieuwe scheidsrechters. 
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De Scheidsrechtersacademie is verantwoordelijk voor het scheidsrechtersbeleid en het voortdurend 
verbeteren en volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen VDZ en het scheidsrechtersvak (zoals gewijzigde 
speleregels) 

Werving van scheidsrechters 
De Scheidsrechtersacademie is verantwoordelijk voor de werving van scheidsrechters.  
 
Voor de jeugd in zijn algemeenheid wordt geworven onder ouders van de spelende leden. De praktijk leert 
dat dit bij lange na niet toereikend is voor alle teams. Daarom is voor de pupillenwedstrijden de werving 
vooral gericht op de eigen jeugd, met name bij O13- t/m O15-teams. Voor de juniorenwedstrijden is de 
werving naast de ouders gericht op spe(e)l(st)ers van de O16- t/m O19- en de seniorenteams. 
 
Voor de senioren tenslotte wordt geworven zowel binnen als buiten VDZ. Ook VDZ-spelers die stoppen met 
actief voetballen, zullen worden benaderd voor het fluiten van wedstrijden. Maar ook mensen van buiten 
de vereniging met enige voetbalachtergrond en/of -kennis van zaken komen in aanmerking. 
 
In bijlage 1 staan nadere profielschetsen van de verschillende verenigingsscheidsrechters. 
 

Vrijwilligersregeling 
Alle leden vanaf 15 jaar of ouders/verzorgers van jeugdleden t/m 14 jaar zijn verplicht om verenigingswerk 
te doen. Leden kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden, waaronder het fluiten van wedstrijden. 
 
Een (ouder van een) jeugdlid of een seniorenlid is vrijgesteld van bar- en keukendiensten wanneer hij/zij 
minimaal acht wedstrijden per seizoen van verschillende teams fluit, of alle thuiswedstrijden van een vast 
team (bijvoorbeeld van een kind). Het betreffende (ouder van) lid dient dit voorafgaand aan een seizoen 
kenbaar te maken bij de Ledenadministratie en Scheidsrechtersacademie om voor de vrijstelling in 
aanmerking te komen. 
 

Indeling scheidsrechters en doorstroming 
Ook scheidsrechters maken een ontwikkeling door en fluiten op hun eigen niveau. De een heeft meer 
kwaliteiten en ambities dan de ander. Door de scheidsrechters te evalueren, wordt er mede bepaald op 
welk niveau de scheidsrechter kan fluiten. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de wensen van de 
clubscheidsrechter zelf en wordt gevraagd op welk niveau hij/zij wil fluiten. VDZ selecteert en overlegt met 
de persoon zelf. Immers, een te hoog niveau is niet goed, maar een te laag niveau ook niet. 
 
Om alle wedstrijden van O8-pupillen t/m eerste elftallen senioren te voorzien van een scheidsrechter, is 
inzet van de KNVB en de eigen vereniging noodzakelijk. Het is het uiteindelijke doel dat voor elke wedstrijd, 
waarvoor door de KNVB geen scheidsrechter wordt aangesteld, een opgeleide clubscheidsrechter wordt 
aangesteld. 
 
Bij het aanmelden van de scheidsrechters voor de diverse wedstrijden dient rekening te worden gehouden 
met meerdere factoren: 

• Het niveau van de wedstrijd; 

• Bijzondere omstandigheden van de wedstrijd, zoals derby, kampioenswedstrijd, risicowedstrijd; 

• Het niveau/kwaliteit/ervaring van de clubscheidsrechter; 

• De beschikbaarheid van de clubscheidsrechter; 

• De wensen van de clubscheidsrechter zelf. 
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Bij VDZ wordt het volgende nagestreefd: 

• Wedstrijden van O8 t/m O12 (pupillen) worden geleid door één van de pupillenscheidsrechters uit 
de eigen O13 t/m O15-jeugd of een ouder. De pupillenscheidsrechter moet te allen tijde lid zijn van 
de KNVB (of lid zijn van VDZ). Alle pupillenscheidsrechters hebben de KNVB-cursus 
Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter of een VDZ-cursus Pupillenscheidsrechter gevolgd.  

• Ervaren pupillenscheidsrechters stromen door als juniorenscheidsrechter naar allereerst 
wedstrijden van O13 t/m O15. Deze pupillenscheidsrechters dienen dan zo snel mogelijk de KNVB-
cursus Verenigingsscheidsrechters te volgen. 

• Wedstrijden van O13 t/m O19 (junioren) worden geleid door KNVB-scheidsrechters of 
clubscheidsrechters met het KNVB-certificaat Verenigingsscheidsrechters. 

• Jeugdwedstrijden in de A-categorie worden geleid door KNVB-scheidsrechters. Indien er geen 
KNVB-scheidrechter is aangesteld door de KNVB, worden deze wedstrijden geleid door 
clubscheidsrechters met het KNVB-certificaat Verenigingsscheidsrechters. 

• Wedstrijden van de seniorenteams (A- en B-categorie, mannen en vrouwen) worden geleid door 
opgeleide KNVB-scheidsrechters (aangesteld door KNVB) of clubscheidsrechters met het KNVB-
certificaat Verenigingsscheidsrechters. 

 
Indien het niet is gelukt om vanuit VDZ een scheidsrechter te vinden voor het leiden van wedstrijd van een 
VDZ-team, wordt de begeleiding van dit team zo snel mogelijk op de hoogte gesteld, uiterlijk 18 uur vóór 
aanvang van de wedstrijd. Het is dan de verantwoordelijkheid van het team om iemand te vinden om deze 
wedstrijd te leiden. In verband met verzekeringstechnische zaken moet deze persoon te allen tijde lid zijn 
van de KNVB (of lid zijn van VDZ). 
 

Begeleiding van scheidsrechters 
Door 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 begeleiding van clubscheidsrechters wordt uitgevoerd door praktijkbegeleiders. VDZ heeft de 
beschikking over de nodige praktijkbegeleiders die kunnen worden ingezet tijdens bijvoorbeeld KNVB-
cursussen om clubscheidsrechters in opleiding te begeleiden. 
 
Er zijn geen algemeen praktijkbegeleiders die tijdens het hele seizoen bij scheidsrechters gaan kijken en 
deze begeleiden. Bij VDZ streven we naar tenminste drie algemeen praktijkbegeleiders. Zij begeleiden 
scheidsrechters vóór, tijdens en na een cursus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van evaluatierapporten (zie 
bijlage 6). 
 
De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en 
de feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau. Door te luisteren, 
het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de praktijkbegeleider de scheidsrechter te reflecteren 
op het eigen handelen, waarvan het de bedoeling is dat dit een positieve bijdrage oplevert in zijn/haar 
ontwikkeling als scheidsrechter. 
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Profielschets praktijkbegeleider 
- Gekwalificeerd B.O.S., SO III, of Verenigingsscheidsrechter; 
- Minimumleeftijd: 18 jaar; 
- Beschikt over goede coaching-, communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
- Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling; 
- Onderschrijft de doelstelling van de vereniging; 
- Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan;  
- Is in staat goed om te gaan met de doelgroep; 
- Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de Scheidsrechtersacademie; 
- Is bereid de KNVB-cursus “Scheidsrechtersbegeleider scheidsrechters veldvoetbal” te volgen. 
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Begeleiding jeugd op zaterdag 
Specifiek voor de jeugd streven we naar de aanwezigheid van een coördinator of begeleider op de 
zaterdag. Deze heeft als taak: 

• Begeleiden clubscheidsrechters; 

• Beantwoorden van acute vragen van clubscheidsrechters; 

• Optreden bij problemen; 

• Aanwijzen scheidsrechter op een wedstrijd (indien collega-scheidsrechter niet komt); 

• Helpen met invullen van het wedstrijdformulier; 

• Ondersteunen bij het opstellen van eventuele strafrapporten. 
 

Doorstroming 
Het soepel en tijdig doorstromen van scheidsrechters naar passende en haalbare niveaus is een 
aanvullende doelstelling die we met dit plan willen bereiken. Scheidsrechters, die dat kunnen en willen, 
kunnen op die manier op een plezierig én uitdagend niveau fluiten binnen VDZ maar ook doorstromen naar 
de KNVB om in de regio te fluiten. 
 

Opleiding scheidsrechters 
Om de kwaliteit van de scheidsrechters te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren, is een goede 
opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding heeft genoten 
en van zijn deskundigheid blijk geeft, zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet-
opgeleide scheidsrechter. Tevens zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter 
(spelregelkennis). Zowel voor de scheidsrechter zelf als voor de andere betrokkenen tijdens een wedstrijd 
levert dit een plezierige situatie op. 
 
Het streven is om clubscheidsrechters die de pupillen op zaterdag fluiten, door te laten stromen naar de 
junioren en uiteindelijk eventueel naar de senioren/dames op zondag. Alle aspirant-scheidsrechters 
kunnen een KNVB-scheidsrechterscursus volgen en krijgen de kans om door te groeien. 
 
Binnen de KNVB zijn o.a. de volgende opleidingen mogelijk: 

• Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter (O8 t/m O12 pupillen); 

• Verenigingsscheidsrechter (O13 t/m O19 junioren en senioren mannen en vrouwen); 

• Praktijkbegeleider Scheidsrechters Veldvoetbal. 
 
Indien mogelijk zullen opleidingen zoveel mogelijk bij VDZ worden georganiseerd of eventueel in 
samenwerking met andere verenigingen. Scheidsrechters die een opleiding via VDZ hebben gevolgd, zullen 
dringend worden gevraagd om bij volgende opleidingen als begeleider te fungeren. 
 

Behoud 
Het werven, begeleiden, opleiden en laten doorstromen van scheidsrechters is een omvangrijk traject, 
mede gericht op het behouden van de scheidsrechters.  
 
Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke aspecten die ingevuld worden voor behoud van 
scheidsrechters: 

• Door het scheppen van een klimaat waarbij de clubscheidsrechters zich prettig voelen bij onze club; 
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• Door ervoor te zorgen dat er altijd een aanspreekpunt voor ze is waar ze op terug kunnen vallen bij 
eventuele vragen. Dit zijn bij VDZ de leden van de Scheidsrechtersacademie. Zij zullen de 
scheidsrechter in bescherming nemen wanneer dit nodig is; 

• Door jaarlijks vóór aanvang van de competitie en in de winterstop een bijeenkomst te organiseren voor 
alle scheidsrechters, praktijkbegeleiders en de Scheidsrechtersacademie over diverse zaken zoals o.a. 
spelregelwijzigingen, het omgaan met gele en rode kaarten, wedstrijdgerichte situaties en kleding; 

• Door alle clubscheidsrechters te voorzien van een scheidsrechtersattributen en -kleding; 

• Door eenmaal per seizoen een avond te organiseren voor alle pupillenscheidsrechters; 

• Door eenmaal per seizoen alle verenigingsscheidsrechters uit te nodigen voor de VDZ-
vrijwilligersavond. 

 

Communicatie 
Vanuit de Scheidsrechtersacademie zal actief worden gecommuniceerd over het reilen en zeilen van de 
VDZ-scheidsrechters. Concrete activiteiten waaraan te denken valt, zijn bijvoorbeeld een vaste rubriek in 
het clubblad en de website, een wervingsactie die onze club nog meer verenigingsscheidsrechters oplevert, 
een spelregelavond, een discussieavond, etc. 
 
De belangrijkste communicatiekanalen zijn de VDZ Website (en daarmee ook de VDZ-app en 
informatieborden in het clubhuis), e-mail, telefoon en WhatsApp. 
 

Financieel beleid t.a.v. scheidsrechters 
Er wordt in principe geen financiële vergoeding betaald voor het fluiten van wedstrijden bij VDZ. Zie 
hiervoor ook bijlage 3. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met en akkoord van het VDZ Bestuur 
en/of VDZ Jeugdcommissie. 
 
Wel dient er een budget beschikbaar te worden gesteld voor de aankleding van de clubscheidsrechters 
(attributen en tenue), de Scheidsrechtersacademie (onkosten), opleidingen en de organisatie van de 
scheidsrechtersavonden. De begroting zal elk seizoen in overleg met de penningmeester van het bestuur 
worden vastgesteld.  
 

Jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan 
Gedurende het seizoen zullen er zich altijd feiten en omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken 
om gemaakte plannen en/of afspraken te wijzigen. Het is daarom noodzakelijk het beleidsplan jaarlijks te 
evalueren. De Scheidsrechtersacademie zal elk jaar aan het einde van het seizoen het beleidsplan 
doornemen aan de hand van de gestelde doelen voor het afgelopen seizoen. Voor het nieuwe seizoen 
worden nieuwe prioriteiten vastgesteld. De evaluatie en nieuwe doelstellingen worden voorgelegd aan het 
bestuur, die deze weer voor een seizoen zal accorderen.  
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3. Speerpunten voor seizoen 2022/2023 

In dit hoofdstuk wordt het beleidsplan vertaald in doelstellingen en speerpunten voor seizoen 2022/2023. 
Bovenaan staan de punten met de hoogste prioriteit. Dit zal ieder seizoen opnieuw plaatsvinden. 
Speerpunten zijn voorgelegd aan het (jeugd)bestuur. 
 
1. Voorbereidingen treffen voor het behalen KNVB ARAG Fairplay certificering in najaar 2023 
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Bijlage 1: Profielschets verenigingsscheidsrechter 

De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de spelregels en staat voor de taak wedstrijden 
op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren. 
 
De verenigingsscheidsrechter heeft vier taken: 

A. Goed volgen van het spel; 
B. Toepassen van de spelregels en het optreden bij beslismomenten; 
C. Communicatie met spelers en/of andere betrokkenen op het veld; 
D. Afhandelen van formaliteiten (administratie). 

 
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren hebben wij een profielschets samengesteld waaraan naar onze 
mening de verenigingsscheidsrechter zou moeten voldoen. 
 
Pupillenscheidsrechter (O8 t/m O12) 

- Minimumleeftijd: 11 jaar; 
- Actief voetballen of gevoetbald hebben (gewenst); 
- Bereid zijn de KNVB-cursus Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter te volgen; 
- Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijden te leiden. 

 
Juniorenscheidsrechter (O13 t/m O15) 

- Minimumleeftijd: 14 jaar; 
- Actief voetballen of gevoetbald hebben (gewenst); 
- Enige ervaring (2 jaar) als pupillenscheidsrechter (gewenst); 
- Bereid zijn de KNVB-cursus Verenigingsscheidsrechter te volgen; 
- Beschikbaar zijn op zaterdagmiddag om juniorenwedstrijden te leiden. 

 
Scheidsrechter Veldvoetbal (O17, O19, senioren) 

- Minimumleeftijd: 16 jaar; 
- Actief voetballen of gevoetbald hebben (gewenst); 
- Enige ervaring (2 jaar) als juniorenscheidsrechter (gewenst); 
- Bereid zijn de KNVB-cursus Verenigingsscheidsrechter te volgen; 
- Beschikbaar zijn (in overleg) om op zaterdag en/of zondag wedstrijden te leiden. 

 
 
Verder heeft de verenigingsscheidsrechter: 

1. een positieve instelling; 
2. een betrokken gevoel bij het wel en wee van de vereniging; 
3. Fair Play hoog in het vaandel staan; 
4. zelfkritische blik voor begeleiding door een praktijkbegeleider. 
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Bijlage 2: Escalatieprocedure scheidsrechter 

Bij escalaties tijdens voetbalwedstrijden zou de scheidsrechter steeds de intentie moeten hebben de 
escalatie op te heffen dan wel te verminderen. Een sportief einde van iedere wedstrijd moet worden 
nagestreefd. 

Jeugdscheidsrechters 
 
Proces escalaties bij jeugdscheidsrechter: 
 
Behoud van jeugdscheidsrechters is een primair aandachtspunt. Alle eigen pupillen en 
juniorenscheidsrechters kunnen bij escalaties of ongewenst gedrag de wedstrijd stilleggen. De 
scheidsrechters volgen het volgende proces: 
 

1. Scheidsrechter stemt af met VDZ-leider 
2. VDZ-leider neemt actie 
3. Indien dit niet helpt, of de VDZ-leider is zelf de oorzaak -> Scheidsrechter staakt (tijdelijk) de 

wedstrijd 
4. Scheidsrechter gaat in overleg met de aanwezig scheidsrechterscoördinator of begeleider of het 

wedstrijdsecretariaat 
5. Probleem wordt opgelost OF wedstrijd wordt definitief gestaakt. 

 
Alle VDZ-leiders dienen zich hieraan te conformeren! 
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Seniorenscheidsrechters 
 
De volgende stappen zijn hiervoor beschikbaar. 
 
Beschikbare opties voor scheidsrechter 
01. Scheidsrechter geeft vrije schop voor overtredingen 
02. Scheidsrechter besluit tot kort overleg met betrokken speler 
03. Scheidsrechter besluit tot kort overleg met team-aanvoerder(s) 
04. Scheidsrechter besluit tot kort overleg met team-aanvoerder(s) en (ander) kaderlid 
05. Scheidsrechter staakt de wedstrijd tijdelijk (afkoelingsperiode) 
06. Scheidsrechter staakt de wedstrijd definitief (strafrapportage) 
 
Mogelijke probleemsituaties: 
 
A. Fase 1: Er vallen harde woorden 
Mogelijke aanpak: Overweeg 02 / 03 
 
B. Fase 2: De sfeer verhardt aan de lijn 
Mogelijke aanpak: Overweeg 03 / 04 
 
C. Fase 3: De sfeer verhardt op het veld en aan de lijn 
Mogelijke aanpak: Overweeg 05 / 06 
 
D. Fase 4: Escalatie naar een noodsituatie 
Mogelijke aanpak: 05 of 06 én overweeg steun na fysiek en/of verbaal geweld -> spoedeisende 
ondersteuning 0800-22 99 555 (KNVB & Politie) 
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Bijlage 3: Vergoedingen 

De vergoeding geldt voor (gediplomeerde) verenigingsscheidsrechters die worden aangesteld door VDZ. De 
door de KNVB aangestelde scheidsrechters vallen hierbuiten; zij krijgen hun reguliere vergoeding via de 
KNVB. 
 
A. Scheidsrechters senioren 
1. Scheidsrechters die van binnen VDZ komen: 
a. Actief lid (spelend):  
     - Vrijstelling van vrijwilligersregeling 

- Scheidsrechtersattributenset 
     - Kledingpakket  
     - 2 consumpties per wedstrijd 
  
b. Geen actief (niet spelend) lid van VDZ (wel lid van VDZ of KNVB): 

- Contributievrij 
     - Scheidsrechtersattributenset 
     - Kledingpakket 
     - 2 consumpties per wedstrijd 
 
2. Scheidsrechters die van buiten VDZ komen (wel lid van de KNVB): 
     - 2 consumpties per wedstrijd 
 
B. Scheidsrechters junioren (O13 t/m O19) 
1. Scheidsrechters die vanbinnen VDZ komen: 
a. Actief lid (spelend) van VDZ:  
     - Vrijstelling van vrijwilligersregeling 
     - Scheidsrechtersattributenset 
     - Kledingpakket  
     - 2 consumptie per wedstrijd 
 
b. Geen actief (niet spelend) lid van VDZ  (wel lid van VDZ of KNVB): 
     - Scheidsrechtersattributenset 
     - Kledingpakket  
     - 2 consumpties per wedstrijd 
 
2. Scheidsrechters die van buiten VDZ komen (wel lid te zijn van de KNVB): 
     - 2 consumpties per wedstrijd 
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C. Scheidsrechters pupillen (O9 t/m O12) 
a. Actief lid (spelend) van VDZ:  
     - Scheidsrechtersattributenset 
     - Kledingpakket  
     - 1 consumptie per wedstrijd 
b. Geen actief (niet spelend) lid van VDZ: 
     - Scheidsrechtersattributenset in bruikleen 
     - 1 consumptie per wedstrijd 
 
2. Scheidsrechters die van buiten VDZ komen (dienen wel lid te zijn van de KNVB):   
     - 1 consumptie per wedstrijd 
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Bijlage 4: Beleid Scheidsrechtersattributen & Kleding 

Incidentele clubscheidsrechter 
 
Als een (ouder van een) lid af en toe een wedstrijd fluit, kan hij vóór aanvang van de wedstrijd een 
attributenset bij het wedstrijdsecretariaat ter bruikleen ophalen en tijdens de wedstrijd gebruiken. Bij het 
wedstrijdsecretariaat wordt zijn naam en het nummer van de attributenset vastgelegd. Na de wedstrijd 
levert hij de volledige attributenset weer bij het wedstrijdsecretariaat in (elke wedstrijd in bruikleen). 
Een (ouder van een) lid komt in aanmerking voor eigendom van een attributenset en een kledingpakket in 
bruikleen als hij aan één van onderstaande KNVB-cursussen deelneemt en afrondt (diploma behaald). 
 

KNVB-cursus Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter 
 
Bij de eerste bijeenkomst van de KNVB-cursus Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter krijgt elke deelnemer 
een attributenset “scheidsrechter klein veld” om zijn (stage)wedstrijden te kunnen leiden. Na voltooiing 
van de cursus (diploma behaald) mag de deelnemer deze set houden (eigendom). Wanneer de deelnemer 
vroegtijdig stopt met de cursus en dus geen diploma behaalt, dient hij de volledige attributenset weer in te 
leveren.  
 
Als hij de cursus heeft voltooid (diploma behaald), mag hij gebruik maken van het kledingpakket (bruikleen, 
na drie seizoenen eigendom). Voor pupillenscheidsrechters bestaat dit uit een eigen scheidsrechtersshirt. 
Tot dan kan hij gebruik maken van de scheidsrechtersshirts die bij het wedstrijdsecretariaat beschikbaar 
zijn (elke wedstrijd in bruikleen).  

KNVB-cursus Verenigingsscheidsrechter 
 
Bij de eerste bijeenkomst van de KNVB-cursus Verenigingsscheidsrechter krijgt elke deelnemer een 
attributenset “scheidsrechter groot veld” om zijn (stage)wedstrijden te kunnen leiden. Na voltooiing van de 
cursus (diploma behaald) mag de deelnemer deze set houden (eigendom). Wanneer de deelnemer 
vroegtijdig stopt met de cursus en dus geen diploma behaalt, dient hij de volledige attributenset weer in te 
leveren. 
 
Als hij de cursus heeft voltooid (diploma behaald), mag hij gebruik maken van het kledingpakket (bruikleen, 
na drie seizoenen eigendom). Tijdens de cursus kan hij gebruik maken van de scheidsrechtersshirts die bij 
het wedstrijdsecretariaat beschikbaar zijn (elke wedstrijd in bruikleen). 

Attributensets & Kledingpakket 

Attributenset scheidsrechter klein veld (O8 t/m O12) 
 

• Fox 40 Classic (fluit zonder balletje) met koord 

• Horloge met stopwatchfunctie 

• Scoreblokje 

• Schrijfwaar 

• Kledingpakket 

• Scheidsrechtersshirt 
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Attributenset scheidsrechter groot veld (O13 t/m O19 & Senioren) 
 

• Fox 40 Classic (fluit zonder balletje) met koord 

• Horloge met stopwatchfunctie 

• Gele en rode kaart 

• Scoreblokje 

• Schrijfwaar 

Kledingpakket klein veld (O8 t/m O12) 
 

• Scheidsrechtersshirt 
 
Deze kleding is voor drie jaar lang in bruikleen. Hiervoor wordt een document ondertekend (zie volgende 
pagina). Na deze drie jaar wordt het eigendom van de clubscheidsrechter. Als iemand binnen deze periode 
als VDZ-clubscheidsrechter stopt (minder dan tien wedstrijden in een seizoen, dat is afhankelijk van de 
situatie. Soms kunnen spelers weinig fluiten vanwege eigen wedstrijden), dient hij het volledige 
kledingpakket weer in te leveren. 

Kledingpakket groot veld (O13 t/m O19 & Senioren) 
 

• Scheidsrechtersshirt 

• Scheidsrechtersbroekje 

• Kousen 

• Jas (zwart) 
 
Deze kleding is voor drie jaar lang in bruikleen. Hiervoor wordt een document ondertekend (zie volgende 
pagina). Na deze drie jaar wordt het eigendom van de clubscheidsrechter. Als iemand binnen deze periode 
als VDZ-clubscheidsrechter stopt (minder dan tien wedstrijden in een seizoen, dat is afhankelijk van de 
situatie. Soms kunnen spelers eenvoudig weinig fluiten vanwege eigen wedstrijden), dient hij het volledige 
kledingpakket weer in te leveren. 
 

Praktijkbegeleiders en scheidsrechterscoördinatoren 
 
Elke praktijkbegeleider en scheidsrechterscoördinator ontvangt een (rode) jas. Deze kleding is voor drie 
jaar lang in bruikleen. Hiervoor wordt een document ondertekend. Na deze drie jaar wordt het eigendom 
van de begeleider/coördinator. Als iemand binnen deze periode als begeleider/coördinator stopt, dient hij 
het volledige kledingpakket weer in te leveren. 
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Hierbij verklaart «Naam» de volgende kleding te hebben ontvangen ten behoeve van de 
scheidsrechtersacademie van VDZ.  
 
1x scheidsrechtershirt kleur «Kleur» maat «Maat_shirt» 
1x scheidsrechterssokken kleur «Kleur_sokken» maat «Maat_sokken» 
1x scheidsrechtersbroek kleur zwart maat «Maat_short» 
1x scheidsrechtersjas kleur zwart maat «Maat_jack» 
 
De verstrekte kleding blijft eigendom van VDZ. Bij het beëindigen van de scheidsrechtersactiviteiten voor 
de Scheidsrechtersacademie VDZ zal de kleding weer worden ingeleverd bij de scheidsrechterscoördinator. 
Voor niet volledig ingeleverde kleding wordt een vergoeding in rekening gebracht tot een maximum van: 
binnen 1 seizoen: 75 EUR 
binnen 2 seizoenen: 50 EUR 
binnen 3 seizoenen: 25 EUR  
 
 
 
 
 
Datum: 
 
________________________ 
 
 
 
Naam:       Handtekening: 
 
_________________________   _________________________________ 
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Bijlage 5: Jaaragenda scheidsrechters 

In de jaaragenda scheidsrechters zijn die zaken opgenomen die in principe ieder jaar aan de orde komen.  
 

Activiteit Details 

Seizoensaftrap Vóór aanvang competitieseizoen 

VDZ-cursus Clubscheidsrechter Begin voetbalseizoen 

KNVB-cursus Pupillenscheidsrechters Februari Oktober (i.v.m. afgelasting 
cursus in maart 2020 vanwege corona) 

KNVB-cursus Verenigingsscheidsrechters  Oktober 

Evaluatie scheidsrechters December en mei en ad hoc door 
praktijkbegeleiders 

Update beleidsplan Einde van het voetbalseizoen 
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Bijlage 6: Evaluatieformulier verenigingsscheidsrechter VDZ  

Naam verenigingsscheidsrechter:    Datum:  
Naam praktijkbegeleider:      Wedstrijd:  
 

             
1. Volgen en positiekiezen        
a. Volgt het spel van dichtbij met goed overzicht      
b. Hindert het spel niet           
c. Anticipeert op richting waarin spel beweegt        
d. Houdt oogcontact met de assistent scheidsrechter       
e. Kiest goed positie bij m.n. hoekschoppen en vrije trappen     
 
2. Toepassen spelregels        
a. Beoordeelt duels correct          
b. Past juiste spelregels toe (direct / indirect)        
c. Neemt strafbaar buitenspel waar         
d. Past voordeelregel correct toe         
e. Past vermaningen, straftijd en kaarten correct toe       
 
3. Leiding geven        
a. Bereidt zich goed voor op de wedstrijd        
b. Geeft duidelijke fluitsignalen met goede intonatie       
c. Voelt de wedstrijd aan          
d. Past de spelregels consequent toe         
e. Verduidelijkt beslissingen non-verbaal        
f. Treedt kordaat op           
g. Werkt goed samen met de assistent-scheidsrechter       
h. Heeft uitrusting in orde          
 
4. Sportieve sfeer 
a. Respecteert waarden en normen         
b. Treedt op tegen incorrect gedrag         
c. Praat op correcte wijze met spelers         
 
5. Formaliteiten  
a. Handelt administratie juist af         
b. Controleert het speelveld          
c. Vult rapport correct in          
 
6. Persoonlijkheid        
a. Heeft voldoende zelfkritiek          
b. Toont begrip, is goed te coachen         
c. Communicatie           

d. Conditie            
 
Legenda:   ja  soms  nee 

 
Zie ommezijde of bijlage voor aanvullende informatie/tips van praktijkbegeleider 
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Pluspunten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kluspunten 
 
 
 


