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2.Informatie voor 

kandidaatverenigingsscheidsrechter  
2.1.JO11/JO9-Wedstrijden   

Hallo [Naam Nieuwe Scheidsrechter],   

  

Leuk dat je aangeeft te willen fluiten!   

  

Ik ben degene die iedere week de scheidsrechters aanstelt voor alle jeugdwedstrijden bij VV 

Beilen / cvv FIT Boys.   

  

Eigenlijk hoef je zelf vrij weinig te doen en zou je zo kunnen beginnen met fluiten. Ik zal in 

deze mail een aantal belangrijke dingen zetten, waar je aan moet denken als scheidsrechter.  

  

Let allereerst op de volgende punten:  

* Op zondag/maandag ontvangen de scheidsrechters (die ingedeeld worden) de planning 

voor zaterdag. Er wordt uiteraard rekening gehouden met eigen wedstrijden. 

* Geef tijdig data door welke je verhinderd bent. 

* Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk antwoordt op deze mail aanstelling, zodat ik (indien 

nodig) nog een andere scheidsrechter kan regelen.   

* Heb ik voor woensdag geen antwoord gekregen, dan ga ik ervan uit dat je beschikbaar 

bent. Mocht je onverhoopt, na woensdag,  toch niet kunnen fluiten geef dit dan zo spoedig 

mogelijk door. Dan zal ik op zoek gaan naar een andere scheidsrechter. 

* Wanneer er formulieren ingevuld moeten worden voor je stage, geef dit dan even aan. Dit 

is geen probleem.   

* Kom je er na een aantal wedstrijden achter dat je fluiten eigenlijk niks vindt; meld dit dan! 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je met tegenzin fluit :-).   

  

Verder vind je in de bijlage een algemeen overzicht met regels en tips voor tijdens de 

wedstrijden.   

  

Ik zal je in het begin wat lagere wedstrijden geven en wanneer dit goed gaat, zal je hogere 

wedstrijden krijgen. Het kan voorkomen dat je op een zaterdag niet ingedeeld wordt, dit 

komt dan:  

* Of doordat de tijd van je eigen wedstrijd niet goed aansluit met de tijden van de O6 t/m 

O13 wedstrijden bij vv Beilen / cvv FIT Boys;  

* Of doordat er andere scheidsrechters ingedeeld zijn.   

  

Qua uitrusting zit je al snel goed; scheidsrechterstenue, (in verschillende maten aanwezig in 

de commissiekamer deze kun je gebruiken en na afloop van de wedstrijd deponeren in de 

waszak) en voetbalschoenen. Er liggen fluitjes in de bestuurskamer, maar deze worden ook 

door anderen gebruikt. Het is aan jezelf of je een eigen fluitje meeneemt of een gebruikt van 

vv Beilen / cvv FIT Boys, Verder zul je zelf iets van tijdswaarneming mee moeten nemen; bij 

voorkeur een horloge (mobiel is minder handig, moet je steeds uit je broek-/jaszak pakken).   
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Voor aanstaande zaterdag kan ik je nog niet indelen omdat de planning voor deze dag al 

gemaakt is.   

  

Als je wilt, kan je zaterdag [datum] je eerste wedstrijd fluiten. Voor je eerste wedstrijden zal 

je wat extra begeleiding krijgen. Deze begeleider zal je een en ander uitleggen waar alles te 

vinden is, waar je aan moet denken tijdens het fluiten en zal je hier en daar wat tips geven. 

Na verloop van tijd zul je zelfstandig wedstrijden gaan fluiten. Mocht je er (ooit) (zonder 

begeleider) niet uitkomen, dan is er altijd nog een BVD; Bestuurslid Van Dienst. Hij/zij zorgt 

er tijdens een wedstrijddag voor dat alles in goede banen verloopt en weet vrijwel alles wel 

te vinden.   

 

Voor/na de wedstrijd en in de rust kun je plaats nemen in de bestuurs-/commissiekamer en 

hier wat drinken. Het is niet nodig zelf drinken te kopen (er ligt drinken in de koelkast). Vraag 

het aan de DDB-er / (jeugd)bestuurslid van dienst.   

  

Ik hoop dat alles voor zover een beetje duidelijk is en mochten er nog vragen zijn, dan hoor 

ik het graag. Alle scheidsrechterszaken gaan over het algemeen via de mail. Zorg er dus voor 

dat je zo nu en dan je mail in de gaten houdt.   

  

Vriendelijke groet,  

  

[Naam scheidsrechterscoördinator]   

Scheidsrechterscoördinator vv Beilen / cvv FIT Boys 

[Tel. Nmr.]   

  

  



_________________________________________________________________________________  

Bijlage Arbitrage vv Beilen/cvv FIT Boys v0.2        Pagina 6 van 24                                     © 2017/2018 

  

[Bijlage]  

De tijden van een wedstrijd:   

* Nieuwe spelvormen zie bijlage  

* E-wedstrijden: 2x 25 minuten   

* Een pauze duurt 15 minuten. Na 10 minuten de teams weer uit de kleedkamer halen. Dit i.v.m. 

meerdere wedstrijden op de velden. 

   

Tijdens de pauze kun je plaats nemen in de bestuurskamer/commissiekamer en hier 

wachten. Het is niet nodig zelf drinken te kopen; (er ligt drinken in de koelkast (achter de bar 

van de bestuurskamer)). Vraag het aan de Bestuurslid van Dienst.   

Na afloop van iedere wedstrijd worden er strafschoppen genomen. De afstand kun je zelf 

bepalen (plm 7/8 meter), zolang je maar bij iedereen een even grote afstand aanhoudt.   

   

(Aangepaste) regels tijdens het fluiten:  

Bijna alle regels zijn hetzelfde als wat je gewend bent bij je eigen wedstrijden. Hier volgen echter een 

aantal uitzonderingen:   

   

* Overtredingen worden altijd bestraft met een (directe) vrije trap;  

* Overtredingen die van beide kanten komen kunnen worden bestraft met een scheidsrechterbal (bal 

mag pas aangeraakt worden wanneer deze op de grond is gekomen);  

* Wanneer een speler geblesseerd raakt, spel stoppen en een scheidsrechterbal geven;   

* Corners bij de F'jes mogen +/- 6 meter naar voren. Corners bij de E'tjes +/- 3 meter naar voren. (Zie 

ook de gele herkenningsstrepen op de grond;)  

* Terugspeelbal is toegestaan;  

* Er mag 6vs6/7vs7/8vs8 gespeeld worden, afhankelijk van wat er van tevoren is afgesproken. 

Kijk voor de uitleg van het 6vs6 voetbal in Hoofdstuk 5.  

   

Tips:  

* Fluit zo hard mogelijk!! Wees niet bang te fluiten en laat jezelf daarom ook horen, maak ook 

mondeling duidelijk aan de kinderen wat de spelhervatting is. Dit voorkomt onduidelijkheden en 

straalt ook wat zelfvertrouwen uit;  

* Fluit het spel niet 'dood'. Het is erg irritant als het spel vaak stil gelegd wordt, of als er steeds maar 

weer gefloten wordt wanneer er een ingooi of corner is. Voordeel mag toegepast worden! 

(Natuurlijk wel fluiten wanneer er onduidelijkheden zijn);  

* Wanneer er een corner genomen moet worden, zorg er dan voor dat je achter de achterlijn, naast 

de doelpaal staat, aan de kant waar de corner NIET genomen wordt. Dit voorkomt dat je in de weg 

staat.   

* Let op de correcte ingooi, voeten aan de grond, ingooi indien nodig over laten nehmen. 

   

Onenigheden:  

Het kan natuurlijk voorkomen dat er irritante ouders langs de lijn staan die het niet altijd eens zijn 

met jouw beslissingen. Vaak laten ze dit op een niet al te vriendelijke manier weten. Belangrijk is hier 

zo min mogelijk op te reageren. Dreigt het uit de hand te gaan lopen Vind je het te ver gaan, ga dan 

naar de leider van vv Beilen / cvv FIT Boys en vraag om hulp. De leider is jouw aanspreekpunt in dit 

geval. , zorg er dan voor dat je een en trainer of leider van vv Beilen / cvv FIT Boys inlicht . Werkt dit 

niet, spreek dan het Bestuurslid van Dienst aan. Hij/zij zal de desbetreffende teams en eventueel de 

clubs aanspreken. In het ergste geval zal de wedstrijd definitief gestaakt kunnen worden en wordt er 

een rapport opgemaakt voor de KNVB. Weet dat je altijd gesteund wordt door de club.   

  



_________________________________________________________________________________  

Bijlage Arbitrage vv Beilen/cvv FIT Boys v0.2        Pagina 7 van 24                                     © 2017/2018 

  

  



_________________________________________________________________________________  

Bijlage Arbitrage vv Beilen/cvv FIT Boys v0.2        Pagina 8 van 24                                     © 2017/2018 

  

Overig:  

* Zorg ervoor dat je op tijd (30 minuten voor aanvang wedstrijd) in de bestuurskamer bent. Hier kun 

je je melden bij een Bestuurslid Van Dienst (BVD). Hij/zij zal je verder helpen/informeren;  

Veldindeling is te vinden op het tv scherm in de hal. 

* Probeer zo snel als mogelijk te reageren op de mails berichten rondom jouw aanstelling die je krijgt, 

zodat er bij afzegging nog het een en ander geregeld kan worden.   

* Maandag/dinsdag zal de planning gestuurd worden en donderdag wordt de definitieve planning 

gestuurd. Zonder bericht word je niet ingedeeld.  Maandag is dus de planning bekend, kun je niet 

reageer dan zo spoedig mogelijk! 
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2.2.Draaiboekje  

Let op: dit draaiboekje geeft richtlijnen aan. Er mag/kan natuurlijk van afgeweken worden.   

  

- Vooraf: Scheidsrechter is omgekleed of kleed zich om  

o Scheidsrechter kan zich omkleden in een van de 

scheidsrechterskleedkamers;  

o Scheidsrechter checkt of alles in orde is:   

 Tenue in orde?  

 Fluit werkt?  

 Pen en notitieblokje in orde?  

 Horloge/stopwatch werkt?  

 Tossmunt op zak?  

 (Kaarten bij de hand?)  

- 15 minuten: Scheidsrechter (in outfit) aanwezig in bestuurskamer  

o Scheidsrechter meldt zich bij bestuurslid van dienst in de bestuurskamer;  

o Scheidsrechter krijgt koffie/thee/frisdrank aangeboden;  

o Scheidsrechter vult wedstrijdformulier digitaal in met de Wedstrijdzaken 

App. 

o Scheidsrechter ontvangt eventueel de wedstrijdbal en, indien van toepassing, de 

wedstrijdvlaggen.  

o Eventueel voorbespreking met scheidsrechterscoach.   

- 7 minuten:   

o Scheidsrechter haalt teams uit de kleedkamers (mochten ze nog niet op het veld 

staan); 

o Scheidsrechter is ruim (minimaal 5 minuten) voor aanvangstijd aanwezig op het veld;  

o Scheidsrechter zoekt contact met de leiding en eventueel assistent scheidsrechters;  

o Scheidsrechter haalt aanvoerders bij elkaar, laat ze elkaar een hand geven, en beslist  

d.m.v. een toss wie er af mag trappen. - 

0 minuten: Wedstrijd begint  

- Rust: maximaal 10-15 minuten! 

o Scheidsrechter keert terug naar de bestuurskamer; 

o Scheidsrechter krijgt drinken aangeboden;  

o Eventueel volgt er een korte feedback op de eerste helft van de scheidsrechterscoach. 

Deze feedback vindt op een rustige plek plaats.  

-Tweede helft: o Scheidsrechter haalt teams uit kleedkamer en start de 

tweede helft.  

- Na afloop:  

o Scheidsrechter gaat douchen 

o Scheidsrechter gaat naar bestuurskamer;  

o Scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden;  

o Scheidsrechter verricht alle administratieve handelingen;  

o Eventueel nabespreking met scheidsrechterscoach;  

o Scheidsrechter levert eventueel wedstrijdbal en wedstrijdvlaggen weer in; 
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3.Loopbaanontwikkeling  
Actie: op de schijf bewaren, niet in dit document. Van latere zorg. 

 

Doel van dit hoofdstuk is de (doorstroom)mogelijkheden van een scheidsrechter in kaart te 

brengen. Ieder scheidsrechters heeft zijn eigen beweegredenen/doelstellingen om 

scheidsrechter te worden en deze op een eigen manier in te vullen. De een wil een bepaalde 

top bereiken, terwijl de ander fluit om stagepunten voor school binnen te krijgen. Voor 

iedere scheidsrechter is er plaats binnen de vereniging en kan er gewerkt worden aan ieders 

eigen top. Eigen wensen staan voorop, mits deze natuurlijk reëel zijn.   

3.1.Opleidingstraject  

 
Bovenstaand overzicht laat een (ideaal) voorbeeld zien van een mogelijke doorstroming 

binnen de vereniging. Beginnende scheidsrechters (met een leeftijd van 12 jaar) starten over 

het algemeen onder aan de piramide en fluiten MP/JO9 of lage JO11 teams. In een ideale 

situatie staan leeftijd en ervaring in het overzicht aan elkaar gelijk (er is een horizontale lijn 

te trekken). Een scheidsrechter met een leeftijd van bijvoorbeeld 18 jaar, zonder ervaring 

(zie nevenstaande afbeelding), is dus nog niet geschikt (uitzonderingen daargelaten) om 

wedstrijden van JO19 en/of JO17 te fluiten. Met andere woorden; een scheidsrechter van 18 

jaar zou ongeveer 4 jaar ervaring moeten hebben in het fluiten om een JO19/JO17-wedstrijd 

te kunnen fluiten.   

  

Scheidsrechters die de opleiding bij vv Beilen / cvv FIT Boys volgen van begin tot eind, 

voldoen aan dit criterium (de horizontale lijn) en zijn binnen vijf jaren een ‘volwaardig 

scheidsrechter’.   
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Scheidsrechters die later instromen, zonder enige ervaring, zullen vanzelfsprekend een ander 

traject ingaan dan de andere scheidsrechters. Individueel zal bekeken worden met welke 

snelheid zo’n scheidsrechter door kan stromen in de piramide.   

Of, en zo ja wanneer, iemand doorstroomt, wordt bepaald aan het einde van het 

voetbalseizoen, middels een overleg van de commissie. Beoordelings- en 

begeleidingsformulieren van scheidsrechters vormen de leidraad van het gesprek. Tijdens dit 

overleg zullen zaken als (vervroegde) doorstroming en mogelijk extra begeleiding voor 

bepaalde scheidsrechters aan de orde komen. (gelijk aan promotie/degradatieoverleggen 

van KNVB)   

  

Voor de duidelijkheid: dit overzicht is niet in beton gegoten. De commissie bepaalt 

uiteindelijk waar een scheidsrechters geplaatst zal worden.   

  

Het is dus mogelijk om van dit traject af te wijken. Verschillende redenen zijn denkbaar:  

o Er stroomt een nieuwe scheidsrechter, zonder ervaring,  met een leeftijd van 15 jaar 

of ouder in;  

o De verenigingsscheidsrechter ziet het zelf nog niet zit zitten om door te stromen of 

heeft geen behoefte aan doorstroming;   

o De scheidsrechterscommissie vindt dat de scheidsrechter nog onvoldoende bekwaam   

(zie 11.2) is om door te stromen; o Een verenigingsscheidsrechter vindt 

onvoldoende uitdaging in bovenstaand traject. Wanneer de scheidsrechterscommissie 

deze mening deelt, kan in overleg besloten worden over te gaan tot vervroegde 

doorstroming (gelijk aan het talententraject van de KNVB).  

  

Links in bovenstaand overzicht is te zien welke cursus op welke leeftijd voor welke categorie 

gevolgd kan worden. vv Beilen / cvv FIT Boys vindt het aanbieden van een cursus belangrijk 

en streeft ernaar om iedere verenigingsscheidsrechter gecertificeerd te laten zijn. Het zorgt 

voor voldoende ‘bagage’ om als scheidsrechter te kunnen opereren. Er wordt daarom 

getracht in ieder geval de pupillencursus ieder seizoen aan te bieden aan de beginnende 

scheidsrechter. Om te kunnen voldoen aan bovenstaand overzicht, zou het ideaal zijn om 

per twee jaren een junioren en/of BOS-cursus aan te bieden.   

  

Het doel van dit traject is het bieden van uitdaging en perspectief. Scheidsrechters kunnen 

door middel van dit traject een eigen doel creëren om naartoe te werken. Scheidsrechters 

weten wat ze zullen moeten doen om de top te kunnen bereiken.  Fantastisch zou het zijn als 

vv Beilen / cvv FIT Boys uiteindelijk ervaren topscheidsrechters af kan leveren aan de KNVB, 

zodat zij onder professionele begeleiding van de KNVB nog verder door kunnen groeien en 

ontwikkelen. Wie weet tot op BV-niveau! Zie punt 11.3. voor meer informatie.   
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3.2.De Criteria  

Om bovenstaand traject nog wat concreter te maken, is het voor zowel de 

scheidsrechterscoach als de verenigingsscheidsrechter van belang te weten waar men op 

moet letten en welke criteria van belang zijn om door te kunnen stromen binnen het traject. 

Getracht wordt scheidsrechters door middel van de criteria uit te leggen waarom het juist 

wel of (nog) niet doorstroomt in de piramide. Onderstaande criteria maken een 

scheidsrechter van een goed niveau voor de betreffende categorie. De criteria zijn ook terug 

te vinden op de begeleidings- en beoordelingsformulieren.   

  

JO11 en JO9 Volgen, positie kiezen  

- Neemt spel waar, interpreteert waarneming en 

beslist;  

Toepassing spelregels  

- Is op de hoogte van spelregels en reglementen die 

van toepassing zijn binnen 4 tegen 4 en 7 tegen 7. 

Bijvoorbeeld:  

Beoordeling duels, Ingooi, Terugspeelbal, Hoekschop, 

Doelschop, (- Straftijd);  

 

 

Leiding geven (en communiceren met spelers)  

- Heeft een duidelijk fluitsignaal;  

- Voelt de wedstrijd (leeftijdsgroep) aan;  

- Geeft uitleg als speler een regel niet begrijpt;  

- Is consequent;  

- Handelt kordaat;  

- Uitrusting is correct;  

Formaliteiten  

- Houdt administratie bij;  

- Controleert speelveld (staan de doelen vast);  

Sportieve sfeer  

- Respecteert waarden en normen;  

- Treedt op tegen incorrect gedrag;  

- Vertoont voorbeeldgedrag;  

- Op correcte wijze met betrokkenen communiceert.   

Ontwikkeling  

- Heeft zelfreflectie;  

- Is coachbaar;  
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JO15 en JO13  Volgen, positie kiezen  

- Neemt spel waar, interpreteert waarneming en 

beslist;  

- Past diagonaal functioneel toe;  

- Goede positie bij hoekschoppen en vrije trappen;  

Toepassing spelregels  

- Past regels en reglementen correct toe:  

Beoordeling duels, Spelstraffen (direct/indirect), Strafbaar 

buitenspel, Aangeven indirecte, Vermaningen, 

straftijdregeling, kaarten; Leiding geven  

- Bereidt zich voor op wedstrijd;  

- Werkt samen met assistent-scheidsrechters;  

- Kleedt zich correct;  

- Heeft een duidelijk fluitsignaal;  

- Voelt wedstrijd (leeftijdsgroep) aan;  

- Uitleg geven als speler regel niet begrijpt;  

- Handelt kordaat;  

- Is consequent;  

Formaliteiten  

- Controleert veld;  

- Houdt administratie tijdens de wedstrijd bij;  

- Controleert, vult in en tekent wedstrijdformulier af;  

- Stelt, indien van toepassing, strafrapport op;  

Sportieve sfeer  

- Respecteert waarden en normen;  

- Communiceert op correcte wijze met betrokkenen;  

- Vertoont voorbeeldgedrag;  

 - Treedt op bij incorrect gedrag;  

Ontwikkeling  

- Evalueert eigen handelen;  

- Houdt zich op hoogte van spelregelwijzigingen; - 

Staat open voor begeleiding.  
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JO19, JO17 en senioren  Spelregels  

- Neemt spel waar, interpreteert waarneming en 

beslist;  

- Past diagonaal functioneel toe;  

- Goede positie bij hoekschoppen en vrije trappen;  

- Anticipeert op richting waarin spel beweegt  

- Hindert het spel niet;  

- Past regels en reglementen correct toe: Beoordeling 

duels, Spelstraffen (direct/indirect), Strafbaar buitenspel,  

Voordeelregel, Aangeven indirecte, Toepassen  

vermaningen, straftijd en kaarten;  

Leiding geven  

- Bereidt zich voor op wedstrijd;  

- Voelt de wedstrijd (leeftijdsgroep) aan;  

- Handelt kordaat;  

- Is consequent;  

- Werkt samen met assistent-scheidsrechters;  

- Kleedt zich correct;  

- Verduidelijkt beslissingen non-verbaal;  

- duidelijk fluitsignaal;  

- middels gebaren en gezichtsuitdrukkingen;  

Formaliteiten  

- Onderhoudt contact met KNVB en 

scheidsrechterscommissie;  

- Controleert het speelveld met toebehoren;  

- Houdt administratie tijdens wedstrijd bij;  

- Controleert, vult in en tekent wedstrijdformulier af;  

- Vult strafrapportformulier in;  

Sportieve sfeer  

- Respecteert waarden en normen;  

- Treedt op bij incorrect gedrag;  

- Vertoont voorbeeld gedrag;  

- Communiceert op correcte wijze met betrokkene;  

Ontwikkeling  

- Evalueert eigen handelen;  

- Houdt zich op hoogte van spelregelwijzigingen; - 

Staat open voor begeleiding.  
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3.3.Van verenigingsscheidsrechter tot KNVB-scheidsrechter  

Fantastisch zou het zijn als vv Beilen / cvv FIT Boys uiteindelijk eigen ervaren scheidsrechters 

uit eigen opleiding af kan leveren aan de KNVB, zodat de scheidsrechter wellicht uit kan 

groeien tot een topscheidsrechter. Voor een aantal verenigingsscheidsrechters zal er een 

moment komen waarop deze stap gemaakt zal gaan worden. Argumenten die ertoe 

bijdragen of zelfs bepalend zijn een dergelijke stap te maken zijn bijvoorbeeld:  

o De verenigingsscheidsrechter wil zelf voor de KNVB gaan fluiten;  

o De verenigingsscheidsrechter heeft binnen de vereniging zijn top bereikt;  

o De verenigingsscheidsrechter heeft een nieuwe uitdaging nodig;  

o De scheidsrechterscommissie is van mening dat hij wedstrijden met een hogere 

moeilijkheidsgraad nodig heeft om zich verder te ontwikkelen;   

o De scheidsrechterscommissie vindt de verenigingsscheidsrechter zo talentvol dat  

hij moet gaan voor een scheidsrechterscarrière.  

  

Mogelijkheid tot doorstroming zal altijd in overleg plaatsvinden tussen de 

scheidsrechterscommissie en de verenigingsscheidsrechter.   
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4.Rapporten  
In dit hoofdstuk volgen verschillende begeleidings- en beoordelingsrapporten die een 

scheidsrechterscoach zou kunnen gebruiken. In een ideale situatie krijgt iedere 

verenigingsscheidsrechter bij vv Beilen / cvv FIT Boys een x-aantal (bij voorkeur 2 per 

seizoen) beoordelingen, die vastgelegd worden in een speciaal ‘scheidsrechtersdossier’.  

Nieuwe scheidsrechters worden voldoende begeleid aan de hand van de 

begeleidingsrapporten en bij voorkeur 1 keer in het seizoen beoordeeld.   

  

De begeleidingsrapporten worden voorzien van positieve feedback en zogenaamde 

‘kluspunten’: criteria waar een scheidsrechter aan zal moeten werken.  De rapporten 

vormen een leidraad voor mogelijke gesprekken tussen scheidsrechterscoach en 

verenigingsscheidsrechter. De beoordelingsrapporten worden voorzien van kruisjes en een 

toelichting op de laatste pagina. Ook dit rapport mag na afloop (of een andere keer) 

toegelicht worden tijdens een een-op-eengesprek.   

  

Bedoeling is dat de rapporten uiteindelijk terecht komen bij: 

o De opleidingscoördinator: hij/zij slaat het rapport op in het dossier van de 

scheidsrechter;  

o De verenigingsscheidsrechter (via de opleidingscoördinator): hij kan door middel van 

dit rapport zien wat zijn goede en minder goede kwaliteiten zijn; een handig middel 

om jezelf te verbeteren.   

  

Scheidsrechterscoaches hoeven niet per se gebruik te maken van de formulieren, al ligt de 

voorkeur er wel naar. De coach kan als volgt te werk gaan:   

a) Observeren uit de ‘losse pols’, waarbij hij achteraf bespreekt wat zich heeft voorgedaan 

en wat hij belangrijk vindt;  

b) Observeren aan de hand van een aantal punten, die vooraf worden bepaald:   

• naar aanleiding van wat vanuit een eerdere wedstrijd belangrijk kan zijn voor 

deze verenigingsscheidsrechter;   

• als resultaat van een vooraf gevoerde (interne) discussie die heeft geleid tot 

algemene observatiepunten voor verenigingsscheidsrechters van wedstrijden 

voor bepaalde leeftijdsgroepen;   

• op basis van genoemde punten in de verschillende rapporten, zie 12.1 t/m 12.4.   

  

Alles is mogelijk, zolang er na afloop maar iets op papier gezet kan worden (en bewaard), 

waar zowel de opleidingscoördinator als de verenigingsscheidsrechter als de coach zelf iets 

aan heeft.   

  

De verschillende formulieren worden  tevens gebruikt bij het eindoverleg na afloop van het 

seizoen (het zgn. promotie/degradatie overleg).   
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4.1.Beoordelingsrapport   
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5. Nieuwe wedstrijdvormen pupillen 
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6.Scheidsrechterskorps seizoen 2018/2019  
 

Vv Beilen en cvv FIT Boys hebben totaal .. scheidsrechters. 

 

Scheidsrechters cvv FIT Boys & vv Beilen 

Senioren – Categorie:  scheidsrechters 

JO17&19 - Categorie:  scheidsrechters   

JO13&15 - Categorie:  scheidsrechters  

JO11 - Categorie:  scheidsrechters  

JO7 t/m JO 9 – Categorie:  scheidsrechters 

 

Scheidsrechters cvv FIT Boys 

Senioren – Categorie: scheidsrechters 

JO17&19 - Categorie: scheidsrechters   

JO13&15 - Categorie: scheidsrechters  

JO11 - Categorie:  scheidsrechters  

JO7 t/m JO 9 – Categorie:  scheidsrechters 

 

 

 

 


