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Versie: 1.0  

Datum: 28-08-2018 

1.Document en Versiebeheer  
Dit document beschrijft de uitvoering van het arbitragebeleid van vv Beilen / cvv FIT Boys. 

Het beoogt een ‘levend’ document te zijn dat zo goed mogelijk de actuele situatie beschrijft. 

Lezers worden aangemoedigd het document kritisch te beschouwen en om opmerkingen 

door te geven aan de documenteigenaar.  

  

Doelstelling is dit document minimaal 1 keer per jaar te herzien en waar nodig aan te passen. 

Aanpassingen worden door de documenteigenaar vastgesteld na goedkeuring door het 

bestuur.  

  

Het eigenaarschap van dit document berust bij de scheidsrechterscommissie van vv Beilen 

en cvv FIT Boys. Wijzigingen in dit document worden uitsluitend doorgevoerd met 

goedkeuring van de scheidsrechterscommissie.  

  

Versie  Datum  Door  Omschrijving  

0.1 30 maart 2017 Maurits Beuling  Eerste opzet   

0.2 24 april 2017 Maurits Beuling Scheidsrechters toegevoegd 

0.3 5 juni 2017 Albert Gerding Aanpassing voorgesteld/gedaan 

0.4 18 juni 2017 Maurits Beuling Bijlagen in apart document 

0.5 20 dec 2017 Greetje Hulzebosch Aanvullingen gedaan 

0.6 22 jan 2018 Allen Plenair besproken en aanpassingen gedaan 

0.7 4 juli 2018 Albert & Maurits Aanpassingen 

1.0 28 aug 2018   
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2.Scheidsrechterscommissie 
Vv Beilen en cvv FIT Boys hebben een gezamenlijke Scheidsrechterscommissie die intensief 

samenwerkt op het gebied van aanstellingen, op- en begeleiden, informatieavonden, e.d. 

 

2.1 Samenstelling Commissie 

 De commissie bestaat uit de volgende functies: 

 Voorzitter 

• Leiden van de vergadering, contacten onderhouden met de besturen 

(eventueel via een collega bestuurder, externe contacten zoals bv. KNVB 

 Secretaris 

• Verslaglegging, berichtgeving op sociale media etc. 

 Coördinator vv Beilen 

• Aanstellen van (pupillen)scheidsrechters en spelbegeleiders 

 Coördinator cvv FIT Boys 

• Aanstellen van (pupillen)scheidsrechters en spelbegeleiders 

 Scheidsrechterscoach(es) 

• Opleiden en begeleiden van (pupillen)scheidsrechters en spelbegeleiders 

 Algemeen lid 

• Vervangt bij (langdurige) afwezigheid commissielid 
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3. Begeleiden van Verenigingsscheidsrechters   
Begeleiding en beoordeling van de verenigingsscheidsrechters wordt in principe gedaan door 

de scheidsrechterscoach met het betreffende taakveld. Getracht wordt 

verenigingsscheidsrechters zo veel als mogelijk begeleid te laten worden door ‘vaste’ 

coaches. Andere functionarissen binnen de scheidsrechterscommissie mogen uiteraard ook 

verenigingsscheidsrechters begeleiden.   

  

3.1.Ideale Scheidsrechterscoaches  

Personen met de volgende kenmerken komen in aanmerking voor de functie van 

scheidsrechterscoach, hij/zij:  

  

o Is gekwalificeerd BOS-, SO II- of verenigingsscheidsrechter, of;   

o Is vanwege (eigen) ervaring in staat scheidsrechters te beoordelen en te begeleiden;   

o Heeft een goede (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid, en;  

o Is gemotiveerd en beschikbaar (veelal op de zaterdag en/of zondag); 

o Staat achter het arbitragebeleid van vv Beilen / cvv FIT Boys; 

o Heeft Fair Play hoog in het vaandel staan;   

o Kan goed omgaan met de doelgroepen waarvoor hij/zij wordt aangesteld;   

o Pleegt overleg met de opleidingscoördinator en vervangt of assisteert, indien nodig, 

de scheidsrechters- of opleidingscoördinator.  

  

Zoals uit de profielschets blijkt, verdient het de voorkeur kandidaat-scheidsrechterscoaches 

te werven onder de volgende groepen mensen:  

o (Oud-)KNVB-scheidsrechters; 

1) …….. 

2) …….. 

o (Oud-)Verenigingsscheidsrechters;   

1) …….. 

2) …….. 

3.2.De Begeleiding  

De scheidsrechterscoach voert zijn taken voornamelijk op de zaterdag uit en begeleidt of 

beoordeelt bij voorkeur 1 of 2 scheidsrechters per dag.  De begeleiding of beoordeling vindt 

gedurende de hele wedstrijd plaats. Bij begeleiding is voor en na (soms tijdens de rust van) 

de wedstrijd contact tussen coach en scheidsrechter. Bij beoordeling hoeft dit niet het geval 

te zijn, maar zou het na de wedstrijd mogelijk zijn.    

  

Factoren die een rol spelen bij de wijze waarop de begeleiding ingevuld wordt, zijn: 

o De leeftijd van de verenigingsscheidsrechter;  
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o De ervaring van de verenigingsscheidsrechter;  

o De leeftijdsgroep die wordt gefloten;  

o Het niveau waarop de leeftijdsgroep voetbalt;  

o De ambitie van de verenigingsscheidsrechter.   

  

Begeleiding van verenigingsscheidsrechters kent de volgende vormen, die in allerlei 

combinaties toegepast kunnen worden:  

  

1. Voorbespreking De scheidsrechterscoach en de verenigingsscheidsrechter bespreken 

vóór de wedstrijd een aantal zaken; zoals:   

• in een vorige wedstrijd aan de orde zijn geweest;   

• van belang zijn bij de komende wedstrijd;   

• belangrijk zijn voor de verenigingsscheidsrechter om zich verder te kunnen 

ontwikkelen.   

2. Observatie tijdens de wedstrijd De scheidsrechterscoach observeert de 

verenigingsscheidsrechter tijdens de wedstrijd en vult daarbij bij voorkeur een 

begeleidingsrapport in. Zie punt 12.    

3. Bespreking in de rust De scheidsrechterscoach en de verenigingsscheidsrechter 

bespreken in de rust kort wat er vooraf is aangegeven en wat er in de eerste helft is 

gebeurd. Dit hoeft alleen als het voor een goed verloop van de wedstrijd noodzakelijk 

is. Anders is de rust gewoon een echt rustmoment voor de scheidsrechter om zich 

voor te bereiden op de tweede helft.   

4. Nabespreking Na afloop van de wedstrijd wordt de wedstrijd nabesproken.   

5. Schriftelijke rapportage De scheidsrechterscoach legt alles wat hij heeft 

waargenomen schriftelijk vast en zorgt ervoor dat de opleidingscoördinator dit 

ontvangt. Deze begeleidingsrapporten worden door de opleidingscoördinator 

bijgehouden in persoonlijk logboek/portfolio/dossier. De verengingscheidsrechter 

ontvangt tevens een exemplaar van de uitkomsten.  
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Voor de begeleiding gelden diverse uitgangspunten:  

  

1. Begeleiding vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen en dus in een sfeer van 

veiligheid. Er is geen angst om ervaringen, suggesties, meningen en overige relevante 

informatie uit te wisselen.   

2. Het doel van de begeleiding moet voor beide partijen (scheidsrechterscoach en 

verenigingsscheidsrechter) duidelijk zijn. Dat komt neer op het zodanig begeleiden 

van verenigingsscheidsrechters dat ze hun doel (hun individuele top als 

scheidsrechter) bereiken.   

3. Er moet altijd sprake zijn van gelijkwaardigheid. Niemand is meer dan de ander. 

Begeleiding mag dus zeker niet plaatsvinden in de sfeer van ‘ik ben 

scheidsrechterscoach, dus…’.   

4. Het begeleiden van verenigingsscheidsrechters leidt altijd tot een positieve ervaring.   

  

Tips/suggesties voor het begeleiden van verenigingsscheidsrechters:  

  

1. Organiseer vóór de begeleiding een kennismakingsgesprek. Vooral als betrokkenen 

elkaar nog niet (zo goed) kennen, is het verstandig om met elkaar kennis te maken en 

een aantal zaken door te nemen.   

2. Kies het juiste moment. Niet elk moment of elke situatie is gunstig om een wedstrijd 

voor- of na te bespreken. Probeer daarin zorgvuldig te zijn.   

3. Zoek een rustige omgeving.   

4. Zorg voor oogcontact, maar ga niet recht tegenover elkaar zitten.   

5. Zorg voor de juiste hulpmiddelen. Een voor- of nabespreking slaagt beter als de 

scheidsrechterscoach de hulpmiddelen meeneemt die een bijdrage kunnen leveren  

aan het uiteindelijke resultaat. Denk voor het begeleiden van  

verenigingsscheidsrechters aan hulpmiddelen als: - pen - papier - spelregels - 

begeleidingsformulieren   

6. Wees positief! Geef dus eerst complimenten (positieve feedback) en pas daarna 

commentaar (negatieve feedback, maar uiteraard ook positief bedoeld).   

7. Maak er geen preek van en voorkom ‘welles-nietesgesprekken’.   

8. Laat het geen monoloog worden, maar een dialoog (inbreng van beiden).   

9. Luister en probeer te begrijpen.   

10. Geef voorbeelden, alternatieven, suggesties, tips, etc.   

11. Controleer of de verenigingsscheidsrechter het begrepen heeft door het stellen van 

vragen.   

12. De verenigingsscheidsrechter moet altijd met een positief gevoel aan de volgende 

wedstrijd beginnen.   
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3.3.De Beoordeling  

Naast begeleiding kan een scheidsrechterscoach om verschillende redenen ook 

scheidsrechters beoordelen:  

o Een scheidsrechter geeft zelf aan beoordeeld te willen worden;   

o Naar aanleiding van een vorige gefloten wedstrijd is er de wens (vanuit de leiding van 

een team of het bestuurslid van dienst) om een scheidsrechter te beoordelen (of 

beter te begeleiden);   

o De opleidingscoördinator wil het niveau beter bepaald hebben van een 

scheidsrechter, om mogelijke doorstroming te bekijken.   

  

Aan de hand van het beoordelingsformulier wordt een scheidsrechter beoordeeld. Vooraf 

kan de scheidsrechter op de hoogte worden gesteld van de beoordeling. Dit hoeft echter 

niet altijd het geval te zijn. Beoordelen betekent niet begeleiden. Er is geen contact tussen 

de beoordelaar en de scheidsrechter voor en tijdens de wedstrijd. Na afloop kan de 

beoordeling besproken worden middels een een-op-eengesprek.    

  

De beoordeling wordt verstuurd naar de Opleidingscoördinator en deze slaat het op in het 

dossier van de scheidsrechter. Een (eventueel aangepaste) versie wordt doorgestuurd naar 

de betreffende scheidsrechter, zodat er geleerd kan worden van de beoordeling. De 

beoordeling zal deels meewegen in een mogelijke doorstroming binnen het 

opleidingstraject. 

  

Het is wenselijk, tenzij een scheidsrechter anders aangeeft, om aan eind van het 

voetbalseizoen, iedere scheidsrechter minstens 2 keer beoordeeld te laten zijn, en iedere 

nieuwe scheidsrechter in ieder geval 2 keer begeleid (op verzoek kan dit meer zijn) en 

minimaal 1 keer beoordeeld.  
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4.Werving Scheidsrechters  
Ieder lid bij vv Beilen / cvv FIT Boys kan vanaf 12 jarige leeftijd (tweedejaars JO13) 

scheidsrechter worden.  Deze leeftijd kenmerkt zich door leergierigheid en vanaf deze 

leeftijd is men in staat de relatie te leggen tussen coaching en uitvoering. Daarnaast is men 

rond 12 jaar fysiek en mentaal in staat om een wedstrijd te leiden. Echter het onderlinge 

verschil tussen de tweedejaars D-pupillen kan groot zijn. Van de scheidsrechterscoach en 

opleidingscoördinator wordt verwacht dat hij/zij dit verschil onderkent en daar naar handelt.  

  

Eén maal per seizoen (bij voorkeur begin van het seizoen (begin oktober)) organiseert de 

scheidsrechterscommissie samen met CSG Vincent van Gogh in Beilen een 

scheidsrechterscursus voor leerlingen van het CSG en het Dr. Nassau College. Robert Beute 

van het CSG organiseert dit mede en leerlingen van het CSG en Dr. Nassa College kunnen 

hier maatschappelijke stagepunten mee behalen. De laatste keer (2017) heeft dit 22 

jeugdscheidsrechters opgeleverd voor diverse voetbalverenigingen binnen de gemeente 

Midden-Drenthe en voor vv Beilen en cvv FIT Boys leverde dit respectievelijk 7 en 8 

verenigingsscheidsrechters op.  

 

Trainers/leiders en andere verenigingsleden mogen aspirant-scheidsrechters aandragen. De 

scheidsrechterscommissie zal de aspirant-scheidsrechter dan beoordelen, zonodig 

uitnodigen voor een gesprekje en nagaan of deze persoon geschikt is om te fluiten. 

 

Kandidaat-scheidsrechters kunnen zich natuurlijk ook zelf opgeven. Dit zal uiteindelijk bij de 

scheidsrechterscoördinator moeten gebeuren.  Scheidsrechters die zich gedurende het 

voetbalseizoen aanmelden, zullen een andere begeleiding krijgen dan de andere  

(‘gemiddelde’)  scheidsrechters. Dit omdat zo’n scheidsrechter vaak geen cursus gehad heeft 

en wellicht met andere ambities scheidsrechter geworden is.   
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5.Faciliteiten   
Doel van vv Beilen / cvv FIT Boys is dat alle verenigingsscheidsrechters (KNVB) gecertificeerd 

zijn. Om dit mogelijk te maken, biedt vv Beilen / cvv FIT Boys de verschillende 

scheidsrechterscursussen kosteloos aan haar (eigen) scheidsrechters aan. Iedere (nieuwe) 

scheidsrechter kan zich opgeven voor een cursus, mits de minimale leeftijd bereikt is. 

Getracht wordt bij aanvang van ieder jaar in oktober een pupillencursus te organiseren. 

Afhankelijk van de animo organiseren vv Beilen / cvv FIT Boys om de twee jaar een junioren 

en/of BOS-cursus.   

  

Vv Beilen en cvv FIT Boys zijn in het bezit van scheidsrechterstenue’s voor de  

jeugdscheidsrechters. Deze zijn aanwezig in de (jeugd)bestuurskamer, die men daar voor de 

wedstrijd kan ophalen. Na afloop van de wedstrijd kan deze hier weer worden ingeleverd en 

wordt het door iemand van de vereniging gewassen. De tenue’s die in bruikleen zijn blijven 

eigendom van de vereniging.  

 

  



_________________________________________________________________________________  

Arbitrage vv Beilen/cvv FIT Boys v0.5        Pagina 11 van 13                                                    © 2017/2018 

  

6.Communicatie Wedstrijdzaken  
Voor het grote deel verloopt de communicatie over scheidsrechterszaken via (groeps)app of 

e-mail. Scheidsrechters en coaches worden door de scheidsrechtercoördinator aangesteld 

via de (groeps)app, er wordt afgemeld via de (groeps)app. Tevens worden de aangestelde 

scheidsrechters ingevoerd in sportlink/KNVB wedstrijdzaken app, zodat ze staan vermeld in 

de wedstrijdzakenapp. Organisatie omtrent cursussen en communicatie met de KNVB 

verloopt bijna altijd via de mail.   

 

6.1.Aanstellingen wedstrijden  

De scheidsrechterscoördinator stelt scheidsrechters aan. De opleidingscoördinator stelt 

scheidsrechterscoaches aan. vv Beilen / cvv FIT Boys zal scheidsrechters aan moeten stellen 

voor wedstrijden waarvoor de KNVB geen scheidsrechters aanstelt. Vaak zijn dit alle 

wedstrijden in de B-categorie en een enkele keer wedstrijden van de A-categorie eerste 

klasse niveau (wat vaak wel A-categorie is).   

6.2.Aanstellen Scheidsrechters  

Voordat scheidsrechters aangesteld kunnen worden, zullen de volgende gegevens bekend 

moeten zijn bij de scheidsrechterscoördinator:  

o Het wedstrijdprogramma met daarop het aantal wedstrijden en de aanvangstijden 

van deze wedstrijden. Deze wordt verkregen via Sportlink (KNVB) en de 

wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris stuurt wekelijks wedstrijdprogramma 

vaak op maandag door. Wijzigingen in dit programma worden daarna individueel 

doorgegeven, vaak via mail/app.  

o Aantal beschikbare scheidsrechters. De scheidsrechterscoördinator moet weten 

wie er beschikbaar zijn.  

o Degene die aanstelt moet op de hoogte zijn van het niveau van de scheidsrechter. 

Hij komt hierachter door contact te onderhouden met de opleidingscoördinator, 

maar door zelf ook af en toe langs de lijn te staan. Naast het niveau van de 

scheidsrechter wordt er ook rekening gehouden met het opleidingstraject.  

o De eigen activiteiten van de scheidsrechter, naast het fluiten. De scheidsrechter zal 

bijna altijd een voetballer van de vereniging zijn. Er moet dus rekening gehouden 

worden met de eigen te voetballen wedstrijden. Aanvangs- en eventueel reistijden 

van deze wedstrijden zullen dus bekend moeten zijn.  
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Over het algemeen fluiten scheidsrechters liever geen wedstrijden nadat ze zelf gevoetbald 

hebben.    

  

De aanstellingen van scheidsrechters worden altijd vermeld in de wedstrijdzakenapp en 

eventueel gepubliceerd op de website, de sociale media en het clubblad (FIT Boys). Dit wordt 

samen met het wedstrijdprogramma gedaan. Achter iedere thuiswedstrijd is de aanstelling 

te vinden.   

  

Aanstellingen worden wekelijks gedaan. Er wordt dus geen maand- of jaaroverzicht gemaakt. 

Iedere week wordt een voorlopige (concept)planning gemaild naar de scheidsrechters die 

aangesteld zijn voor een bepaalde wedstrijd. Dit wordt over het algemeen op zondag (vv 

Beilen) of maandag (cvv FIT Boys) gedaan. Bedoeling is dat de scheidsrechter (zo snel 

mogelijk) reageert op deze mail/app, wanneer hij/zij niet kan fluiten. Dit zodat degene die 

aanstelt, meteen iemand anders kan vragen, mocht de scheidsrechter niet kunnen fluiten. 

Op woensdag-/donderdagavond zal de definitieve planning bekend zijn en ingevoerd worden 

in Sportlink. Dan is het voor de begeleiders van de teams ook zichtbaar welke scheidsrechter 

is aangesteld. 

  

Mocht er voor een wedstrijd geen scheidsrechter geregeld zijn, omdat er simpelweg geen 

scheidsrechter beschikbaar is, dan wordt de leiding van het betreffende team veelal op 

donderdagavond op de hoogte gesteld door de scheidsrechterscoördinator. Het is dan de 

bedoeling dat een leider er zelf voor zorgt dat er een scheidsrechter geregeld wordt. 

Gekeken kan worden naar een ouder of familielid, of de leider zou zelf kunnen fluiten. Dit zal 

een enkele keer voorkomen, bijna altijd in de E- of F-categorie.    

6.3.Aanstellen Scheidsrechterscoach  

De scheidsrechterscoördinator stelt de scheidsrechterscoach aan en houdt daarbij rekening 

met de categorieën van de scheidsrechterscoach en de behoefte aan 

begeleiding/beoordeling van de scheidsrechters. De scheidsrechterscoach voert zijn taak 

voornamelijk op de zaterdag uit en begeleidt/beoordeelt bij voorkeur 1 of 2 scheidsrechters 

per dag.  De scheidsrechterscoach kan uiteraard zelf ook invloed uitoefenen op zijn of haar 

aanstellingen. De coach kan bijvoorbeeld signalen van anderen (leiding/technisch 

coördinator/BvD/etc.) opvangen over een bepaalde scheidsrechter, waardoor hij zelf aan zal 

geven graag bij een bepaalde scheidsrechter aanwezig te willen zijn.  

  

De scheidsrechterscoach heeft zowel de taak om scheidsrechters te begeleiden, als 

scheidsrechters te beoordelen. Echter zullen deze taken nooit tegelijkertijd uitgevoerd 

moeten worden. Het is de taak van de opleidingscoördinator om de coach een duidelijke 

opdracht mee te geven bij de aanstelling.   

  

Voordat de scheidsrechterscoördinator de coach aan kan stellen, zullen de volgende 

gegevens bekend moeten zijn:   

o Het wedstrijdprogramma met daarop de aanstellingen van de 

verenigingsscheidsrechters en de aanvangstijden van deze wedstrijden. Deze wordt 

verkregen via de scheidsrechterscoördinator.   

o Beschikbaarheid van de scheidsrechterscoach.   
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o Aantal scheidsrechters dat begeleid/beoordeeld kunnen worden per (zater)dag.   

o Wie beoordeling of begeleiding nodig heeft moet ook bekend zijn. Gebaseerd op input van 

coaches, verenigingsscheidsrechters zelf, andere clubfunctionarissen of eigen 

overwegingen (bijvoorbeeld het feit dat het om nieuwe scheidsrechters gaat maakt dat er 

een coach aangesteld moet worden).   

  

Nogmaals, de scheidsrechterscoach mag zelf ook verzoeken doen om te kijken naar bepaalde 

scheidsrechters. Alles is mogelijk, zolang het maar in overleg gebeurt.   

  

De aanstelling van de scheidsrechterscoach vindt op eenzelfde manier plaats als de 

aanstelling van de scheidsrechter. Echter is het de opleidingscoördinator die de coach 

aanstelt en niet de scheidsrechterscoördinator. Op donderdagavond worden de 

aanstellingen van de verschillende coaches gemaild. Ook bij de coaches geldt dat alles via de 

mail gebeurt en wordt een snelle reactie via mail op prijs gesteld.   

  

De aanstelling van de scheidsrechterscoach wordt niet altijd bekend gemaakt bij de 

scheidsrechter. In sommige gevallen beoordeelt de coach een scheidsrechter ‘anoniem’. Bij 

begeleiding van een scheidsrechter wordt de scheidsrechter natuurlijk wel op de hoogte 

gebracht.     

 

6.4.Afmelden Wedstrijden  

Mocht het voorkomen dat een scheidsrechter of scheidsrechterscoach een bepaalde 

wedstrijd niet kan leiden of coachen, dan moet dit zo snel als mogelijk gemeld worden bij 

degene die aanstelt. Wanneer er na de definitieve planning en publicatie daarvan nog 

afgemeld moet worden (bijvoorbeeld als iemand op vrijdag ziek geworden is), dan ligt de 

voorkeur bij afmelden via de telefoon. Is de aansteller om wat voor reden niet bereikbaar, 

dan is het de bedoeling dat de kantine vroegtijdig gebeld wordt op de wedstrijddag zelf. In 

samenwerking met de leiding van het betreffende team/de betreffende wedstrijd, de 

wedstrijdsecretaris en de BvD’er wordt er naar een oplossing gezocht. 


