
 
Scheidsrechters  

@  
Sportclub Teuge  

Bijeenkomst KNVB 

13 december 2021 



Programma 

• Even voorstellen: SP-Teuge 

 

• Organisatie (jeugd)scheidsrechters 

 

• Ontwikkeling van (jeugd)scheidsrechters  

 

• Kengetallen (jeugd-)scheidsrechters @ SP-
Teuge 

 

 

 



Even voorstellen 

• 550 leden, waarvan 300 jeugdleden 

 

• 20 jeugdteams, waarvan 5 teams in de Hoofdklasse 

 

• 6 senioren teams, 1e elftal in de 3e klasse A 

 

• 1 dames team 

 

• Dorpsvereniging met kenmerken: gemoedelijkheid, 
gelijkheid, plezier & prestatie 

 

 

 



Organisatie - 
scheidsrechterscommissie 
Kerntaken: 

 

• Indelen van verenigingsscheidsrechters op (oefen)wedstrijden die niet door 
de KNVB worden ingedeeld (vanaf 1e klasse) 

 

•  Werving van (jeugd)scheidsrechters  

 

• Ontwikkeling van (jeugd)scheidsrechters 

 

• Begeleiding van (jeugd)scheidsrechters rondom (oefen)wedstrijden 

 



Organisatie – ARAG club 

• Aanleiding: destijds veel zaken op orde voor ARAG-certificering 
(werving, begeleiding, e.d.) 

 

• Handboek Arbitrage Sportclub Teuge opgesteld; onder meer 
organisatiestructuur, toekomstvisie en andere verenigingen 
ondersteunen, uitstraling/ materiaal (kleding) 

 

• Onderhoud: periodieke toetsing door KNVB a.d.h.v. 
voorwaarden ARAG-certificering 

 

 

 

 



Ontwikkeling 

• Basiscursus door ervaren (club-)scheidsrechters voor de 
pupillenscheidsrechters/ spelbegeleiders 

 

• Begeleiding ‘on the job’ – iedere zaterdag zichtbaarheid op 
het sportpark  

 

• Coaching rondom (oefen-)wedstrijden 

 

• Persoonlijk ontwikkelprogramma per (groep) 
scheidsrechters 

 

• Onderlinge oefenwedstrijden -> coaching m.b.v. oortjes 

 



Kengetallen 

• 29 jeugdscheidsrechters/ spelbegeleiders 

• Pupillen: 20 

• Junioren: 9 

 

• 14 verenigingsscheidsrechters 

 

• 5 scheidsrechters van omliggende verenigingen 

 

• 7 begeleiders 

 

• 5 leden scheidsrechterscommissie 

 

• 1 jeugdscheidsrechter in KNVB programma 

 

 

 



 

Wulle stoat veur Teuge 
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ONZE (OP) STELLING 

We geven de tegenstander een box 
(hand) en tonen respect 

We geven aandacht aan wat 
goed gaat 

De scheidsrechter beslist en we 
gaan er sportief mee  om 

We zijn zuinig op ons sportcomplex en 
de materialen 

We laten iedereen in hun 
waarde 

We zorgen er samen voor dat iedereen 
het naar zijn zin heeft 

We doen niet aan vloeken, 
schelden, pesten en geweld 

We zijn een goede gastheer en 
een goede gast 

Winnen en verliezen doen 
we samen 

Volwassenen geven het 
goede voorbeeld 

We voetballen voor ons 
plezier 

9 11 

2 3 4 5 

7 6 8 

Samen zijn we Sportclub Teuge ! 



Organisatiestructuur Jeugd   
Bestuurslid Voetbal 

Voetbal Jeugd Voetbal Senioren 

Opleidingen Voetbalzaken Facilitair/ activiteiten 

Coördinator Bovenbouw 
JO19-JO16 

Coördinator Midden  
JO15-JO13 

Coördinator mini’s 

Coördinator Midden 
JO12-JO11 

Coördinator Onderbouw 
JO10-JO8 

Hoofd Jeugdopleiding 

Train-the-trainer 

Wedstrijdzaken 

Wedstrijdsecretaris 

TC Selectie 

Voetbal Dames 

TC lagere elftallen 

Wedstrijdsecretaris 

Technische staf dames 

Coördinator keepers 


