
 
 

GEZOCHT (JEUGD)SCHEIDSRECHTERS M/V 

 

 

"Het geeft een kick om leiding te geven 

aan 22 spelers. Vooral als je na afloop 
kunt terugkijken op een leuke 

wedstrijd." 

 

Midden in de sport  

Als scheidsrechter leidt je de wedstrijd in goede banen. Jij kent de regels als 

geen ander en zorgt ervoor dat ze worden nageleefd. Op het moment dat dit niet 

gebeurt, grijp je in. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Spelers en 

toeschouwers kunnen zich concentreren op waar het allemaal om draait: lekker 

voetballen. Als scheidsrechter sta je midden in de sport. Jij zorgt ervoor dat 

iedereen plezier beleeft aan het spel. Bovendien is het leiden van wedstrijden 

goed voor je persoonlijke ontwikkeling en conditie. Je leert leiding te geven en 

om te gaan met druk.  

 

Hoe ambitieus ben jij?  

Als scheidsrechter kun je het ver schoppen. Dat hangt in belangrijke mate af van 

je eigen ambities en talent. Fluiten is leuk, op welk niveau dan ook. Of je nu 

Pupillen, Junioren, op zaterdag/zondag 'het negende', zaalvoetbal of betaald 

voetbal fluit, bij elke wedstrijd gaat het ergens om. Zonder scheidsrechter geen 

wedstrijd. Het belangrijkste is dat je er zelf plezier aan beleeft. 

 

Wat vraagt het van je?  

Om scheidsrechter te kunnen worden is het belangrijk dat je sportief, assertief 

en representatief bent. En dat je bereid bent een cursus te volgen waar je de 

basisbeginselen van het vak leert. Bovendien wordt er van je verwacht dat je 

regelmatig beschikbaar bent. 

 

Wat kan je verwachten: 

- Een enthousiast team van scheidsrechters en begeleiders; 

- Een passende scheidsrechters cursus; 

- Begeleiding op maat; 

 



Waar kan je ons vinden? 

We zijn elke zaterdag te vinden in het wedstrijdsecretariaat bij de kleedkamers. 

Loop gerust eens binnen voor een kennismaking en voor het verkrijgen van 

informatie. Wij zijn ook telefonisch of per email bereikbaar. Zie hieronder de 

verschillende contactmogelijkheden. 

 

 

Jeugdscheidsrechters: 

Ron van der Grijspaarde   06-13357898 – rbjeugdscheidsrechters@hotmail.com  

Marcelle van der Grijspaarde  06-13418722 – rbjeugdscheidsrechters@hotmail.com  

 

Scheidsrechters: 

Ron Veerman    06-48383917 - scheidsrechters@reigerboys.nl  

 

Begeleiding en opleiding scheidsrechters: 

 Ron van der Grijspaarde 

 Marco Roest 

 Charles Currie 

 Jan Benaards 

 

Lijkt het je leuk om onze scheidsrechters zo af en toe te begeleiden, dan kun je 

je ook op de bovengenoemde adressen of telefoonnummers aanmelden.  

Vele handen maken licht werk. 
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