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1 Organisatie arbitragecommissie  

 

 
   

Voorzitter (wekelijks gemiddeld 4 uur werk): 

 Roept de commissie periodiek naar behoefte bijeen en organiseert overleg 

 Belegt en bewaakt acties en besluiten 

 Stelt agenda op, verstuurt agenda en bespreekt vergaderlocatie 

 Ondersteunt besluitvorming over arbitrage en hakt knopen door als discussie niet tot een 

oplossing leiden 

 Heeft contacten met andere verenigingen t.b.v. samenwerking bij cursussen en andere 

arbitrage zaken 

 Heeft contact met de Bestuurslid voetbalzaken Jeugd voor de afstemming van beleid, budget 

en dergelijke 

 Bewaakt en stuurt samen met de commissieleden de uitgaven t.b.v. scheidsrechters 

organisatie 

 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbitragebeleid 

 

Scheidsrechteraansteller (wekelijks gemiddeld 4 uur werk): 

 Maakt scheidsrechterindeling en houdt hierbij rekening met persoonlijke afspraken van de 

scheidsrechter. 

 Discrimineert niet bij toewijzing van wedstrijden (iedere scheidsrechter fluit alle soorten 

wedstrijden). 

 Stemt de opleidingsbehoeften af met de scheidsrechters voor zowel pupillen-, club- als SOIII 

af en brengt dit in de vergadering van de commissie. 

 Verwerkt de indeling in mijnclub.nu voor publicatie op de website 

 Zet concept indeling 2 weken van te voren op de site 

 De definitieve indeling van de wedstrijden wordt maandag avond om 20.00 uur definitief. 

 Verstuurt de definitieve indeling voor komende weekeinde op maandag avond 21.00 uur 

door naar de aangestelde scheidsrechters via mail faciliteiten in mijnclub.nu 

 Vult voor de zaterdag de namen van de ingedeelde scheidsrechter in op het digitale 

wedstrijdformulier (DWF) 

 Vult voor de zaterdag de namen van de wedstrijd coördinator in op het digitale 

wedstrijdformulier (DWF) 

 Vult als er geen scheidsrechter aangesteld is “zelf fluiten” in op het digitale 

wedstrijdformulier (DWF) 
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Spelregels / Contactpersoon KNVB (wekelijks gemiddeld 2 uur werk): 

 Bewaakt wijzigingen in KNVB-spelregels en communiceert dit in het overleg van de 

commissie 

 Informeert alle scheidsrechters van Reiger Boys bij spelregelwijzigingen 

 Vraagbaak voor scheidsrechters van Reiger Boys over toepassing of uitleg over de spelregels 

 Belegt zo nodig informatie bijeenkomst om spelregelwijzigingen toe te lichten aan de 

scheidsrechters van Reiger Boys 

 Is contactpersoon naar de KNVB-scheidsrechterszaken betreffende spelregels 

 Is contactpersoon richting KNVB betreffende cursus “KNVB-scheidsrechter “ of 

scheidsrechterbegeleider of andere cursussen van KNVB 

 Zorgt samen met de voorzitter voor de interne cursussen over arbitrage 

 

Scheidsrechterbegeleider (wekelijks gemiddeld 3 tot 6 uur werk): 

 Houdt toezicht op scheidsrechters. Begeleid scheidsrechters rondom het fluiten van 

wedstrijden op het veld 

 Begeleid scheidsrechters en geeft tips die in opleiding zijn tijdens hun wedstrijd op het veld 

 Houdt toezicht op en rond de velden met als doel dat de scheidsrechter zich kan 

concentreren op de wedstrijd en geen beïnvloeding vanaf de zijlijn ondervindt 

(publiek/leiders). Spreekt publiek/leiders/trainers aan op hun gedrag indien nodig 

 Bij voorvallen altijd dienstdoende bestuurslid informeren. Rapporteert zo nodig afwijkende 

gedrag aan de gedragscodecommissie 

 Zorgt dat er altijd minimaal een begeleider op het complex aanwezig is 

 Evalueert periodiek de ontwikkeling van de scheidsrechters volgens het evaluatieformulier 

met betreffende competenties. Indien nodig voert het gesprek met de scheidsrechter en 

geeft feedback ter verbetering 

 

Ontvangst en coördinatie van de pupillenscheidsrechters op de zaterdagen (wekelijks gemiddeld 3 

tot 6 uur werk): 

 De tenues uitdelen en na de wedstrijd weer in ontvangst nemen 

 Zorgen dat de pupillenscheidsrechters op tijd op het veld staan, met bal, fluitje, blokje, pen 

en eventueel met vlaggen 

 Bij rust zorgen dat de pupillenscheidsrechters wat te drinken krijgen en informeren hoe de 

wedstrijd gaat 

 Na de wedstrijd begeleiden van de pupillenscheidsrechter zodat de wedstrijduitslag 

genoteerd wordt of in het DWF digitaal verwerkt 

 Na afloop van de wedstrijd de pupillenscheidsrechter een welverdiende consumptiebon 

uitreiken 

 De ingenomen kleding in de juiste zakken en in de tas stoppen voor een wasbeurt. De tas in 

de hal klaarleggen voor het ophalen 

 In geval van niet op komen dagen van een pupillenscheidsrechter het team inlichten en 

voorzien van een bal, fluit, e.d. voor zelf fluiten 
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1.1 Profielschetsen van de scheidsrechter functies 

Onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechtercommissie vallen de functies van de 

scheidsrechters, scheidsrechterbegeleider en de scheidsrechter-assistent. De profielschetsen van 

deze functies worden in deze paragraaf verder uitgediept.  

 

De indicatieve tijdsbesteding van de verschillende scheidsrechter functies zijn als volgt: 

 Pupillenscheidsrechter 1 is wekelijks 1 uur en 40 minuten bezig  

(30 minuten voor de wedstrijd aanwezig, 40 minuten wedstrijd, 15 minuten pauze en 15 na 

de wedstrijd)  

 Pupillenscheidsrechter 2 is wekelijks 1 uur en 50 minuten bezig 

(30 minuten voor de wedstrijd aanwezig, 50 minuten wedstrijd, 15 minuten pauze en 15 na 

de wedstrijd) 

 Clubscheidsrechter 1 is wekelijks 2 uur tot 2 uur en 20 minuten bezig 

(30 minuten voor de wedstrijd aanwezig, 60 tot 80 minuten wedstrijd, 15 minuten pauze en 

15 na de wedstrijd) 

 Clubscheidsrechter 2 is wekelijks 2 tot 2,5 uur bezig 

(30 minuten voor de wedstrijd aanwezig, 60 tot 90 minuten wedstrijd, 15 minuten pauze en 

15 na de wedstrijd) 

 KNVB-scheidsrechter is wekelijks 2 tot 2,5 uur bezig 

(30 minuten voor de wedstrijd aanwezig, 60 tot 90 minuten wedstrijd, 15 minuten pauze en 

15 na de wedstrijd) 

 Scheidsrechterbegeleider is wekelijks 3 tot 6 uur bezig afhankelijk van het programma. 

 Scheidsrechter-assistent is wekelijks afhankelijk van de soort wedstrijd 1,5 tot 2 uur bezig 

(10 minuten voor de wedstrijd aanwezig, 60 tot 90 minuten wedstrijd, 15 minuten pauze en 

5 na de wedstrijd) 

 

1.2 De verenigingsscheidsrechter (pupillen-, club-, en KNVB-scheidsrechter) 

Een verenigingsscheidsrechter leidt pupillen, junioren en/of senioren wedstrijden van B-categorie. Bij 

niet beschikbaar zijn of niet komen op dagen van een KNVB-scheidsrechter bij A-categorie wijst de 

vereniging een gecertificeerde scheidsrechter voor de betreffende wedstrijd. In dat geval leidt een 

verenigingsscheidsrechter ook een A-categorie wedstrijd.  

 

De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het eerlijk leiden en handhaven van de 

voetbalspelregels. Hij/Zij werkt samen met de assistent-scheidsrechters en grijpt in bij spelregel 

overtredingen. Om een wedstrijd op een goede en juiste manier te kunnen leiden bezit de 

scheidsrechter over de volgende competenties: 

 Competentie 1 – Positie in het veld 

De scheidsrechter is in staat om op adequate wijze het spel te volgen en positie te kiezen om 

waar te nemen, te interpreteren, spelregels toe te passen en te beslissen. 

 Competentie 2 – Toepassing spelregels/flexibiliteit  

De scheidsrechter is in staat om op adequate wijze te beslissen en als de situatie dat vraagt 

de arbitrage aan te passen en zodoende de dynamiek in het spel te houden. 

 Competentie 3 – Duidelijkheid en hanteren van gebaren 

De scheidsrechter is in staat om op adequate wijze bij beslismomenten op de voorgrond te 

treden en zo nodig met rustige herkenbare gebaren een beslissing te ondersteunen.  

 Competentie 4 – Contactvaardigheid en omgaan met weerstanden  

De scheidsrechter is in staat om op adequate wijze via (non)verbale communicatie met 
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spelers en andere betrokkenen contact te maken, te onderhouden en spanning niet te laten 

oplopen behalve het publiek. 

 Competentie 5 – afhandelen van formaliteiten 

De scheidsrechter is in staat om op adequate wijze de volgende zaken uit te voeren: 

controleren van de spelerspassen en uitvoeren fysieke controle, verwerken van administratie 

in DWF, opmaken van rapporten bij gele, rode kaarten en staking van een wedstrijd. 

 

Van de verenigingsscheidsrechter wordt verwacht dat hij/zij op een verantwoorde wijze Reiger Boys 

en KNVB vertegenwoordigd in zijn/haar functie. Om dit te kunnen doen horen naast de competenties 

de volgende aandachtspunten:  

 Bereidt zich voor op de wedstrijd door, zoals van te voren checken van de kleuren van tenues 

van teams en aanpassen eigen kleiding 

 Zich correct kleedt door T-shirt in de broek en sokken opgetrokken, e.d. 

 Het speelveld met toebehoren controleert op inrichting, bespeelbaarheid, e.d. 

 Waarden en normen respecteert zoals aangegeven in de paragraaf gedragscode 

 Zich op de hoogte houdt van spelregelwijzigingen, zijn/haar eigen handelen evalueert en 

open staat voor begeleiding 

 Is bereid cursussen te volgen en door te groeien van pupillenscheidsrechter 1 t/m KNVB-

scheidsrechter 

 Beschikbaar zijn op zaterdag om wedstrijden te leiden 

 

Afhankelijk van leeftijd, opleiding, ervaring, e.d. zijn de bovengenoemde competenties en 

aandachtspunten in meer of mindere mate van toepassing op de scheidsrechters. De functie van de 

scheidsrechter is onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 Pupillenscheidsrechter 1 (vanaf D-pupillen en volgen interne opleiding 

pupillenscheidsrechter) leidt F- pupillenwedstrijden 

 Pupillenscheidsrechter 2 (vanaf 12 jaar en volgen van KNVB-opleiding pupillenscheidsrechter) 

leidt F en E-pupillenwedstrijden 

 Clubscheidsrechter 1 (vanaf 14 jaar en volgen van KNVB-opleiding clubscheidsrechter) leidt 

D-pupillen t/m B-junioren 

 Clubscheidsrechter 2 (vanaf 16 jaar en volgen of hebben gevolgd van KNVB-opleiding 

clubscheidsrechter of BOS-opleiding) leidt D-pupillen t/m senioren 

 KNVB-scheidsrechter (vanaf 14 jaar en volgen van KNVB-opleiding SOIII) leidt D-pupillen t/m 

senioren 

   

1.3 De scheidsrechterbegeleider  

De scheidsrechterbegeleider begeleidt de verenigingsscheidsrechters. De scheidsrechterbegeleider 

kan afhankelijk van zijn/haar achtergrond en kennis één of meerdere categorie scheidsrechters 

begeleiden. De scheidsrechterbegeleider is iemand met een goede contactuele eigenschappen. De 

begeleiding bestaat uit: 

 Informeren, adviseren en ondersteunen van de scheidsrechter 

 Observeren en analyseren van de scheidsrechter op bepaalde competenties 

 Coachen en begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd 

 Communiceren op passende wijze 

 Voeren van kennismakingsgesprek 

 Voeren van begeleidingsgesprekken 



 

Arbitrageplan Reiger Boys 2015 – 2020   Pagina  6 
 

 Vragen, ontvangen en geven van feedback 

 Stimuleren van zelfstandigheid 

 Opstellen van begeleidingsrapport 

 

Scheidsrechterbegeleider is een personen met één of meerdere kenmerken die hieronder staan: 

 Gekwalificeerd scheidsrechter of oud scheidsrechter met een certificaat voor SOI, SOII-, SOIII- 

of clubscheidsrechter 

 Goede communicatieve vaardigheden, volwassen persoon die gemotiveerd en beschikbaar is 

 Bereid is de cursus “Pupillenscheidsrechter begeleider” of “Praktijkbegeleider 

scheidsrechters veldvoetbal” te volgen 

 

De scheidsrechterbegeleider beoordeeld en adviseert de scheidsrechters op de volgende 

competenties:  

 Competentie 1 – Positie in het veld 

De definitie hiervan is: De mate waarin de scheidsrechter in staat is om op adequate wijze 

het spel te volgen en positie te kiezen om waar te nemen, te interpreteren, spelregels toe te 

passen en te beslissen. 

 Competentie 2 – Toepassing spelregels/flexibiliteit  

De definitie hiervan is: De mate waarin de scheidsrechter in staat is om op adequate wijze te 

beslissen en als de situatie dat vraagt de arbitrage aan te passen en zodoende de dynamiek 

in het spel te houden. 

 Competentie 3 – Duidelijkheid  

De definitie hiervan is: De mate waarin de scheidsrechter in staat is om op adequate wijze bij 

beslismomenten op de voorgrond te treden en zo nodig met rustige herkenbare gebaren een 

beslissing te ondersteunen.  

 Competentie 4 – Contactvaardigheid en omgaan met weerstanden  

De definitie hiervan is: De mate waarin de scheidsrechter in staat is om op adequate wijze via 

(non)verbale communicatie met spelers en andere betrokkenen contact te maken, te 

onderhouden en spanning niet te laten oplopen behalve het publiek. 

 Hanteren van de vijfpuntschaal bij de observatie en beoordeling van de competenties: 

A. De scheidsrechter laat het gedrag steeds zien. In iedere situatie waarin het noodzakelijk is 

om het gedrag te vertonen, wordt het ook waargenomen.  

B. De scheidsrechter laat het gedrag meestal zien. Daarmee wordt bedoeld dat het een 

enkele keer wordt gemist in een situatie waarin het gewenst was.  

C. De scheidsrechter laat het gedrag soms wel en soms niet zien. Het is wisselend. Op 

cruciale momenten staat de scheidsrechter er wel. Ook kan het zijn dat de scheidsrechter 

bepaald gedrag niet in eerste instantie laat zien, maar in tweede instantie wel. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat de scheidsrechter in eerste instantie bij weerstand de strijd aangaat 

en in tweede instantie de strijd gaat negeren.  

D. De scheidsrechter laat het gedrag onvoldoende zien. Op cruciale momenten wordt het 

gemist. Het is dan een duidelijk aandachtspunt.  

E. De scheidsrechter laat het gedrag niet of nauwelijks zien. Op dit punt faalt de 

scheidsrechter steeds. 

 

1.4 Bezetting en benodigd aantal scheidsrechters seizoen 2016/2017 

De met rood gemarkeerde functies zijn vacant. De functies die met prioriteit moeten worden 

ingevuld zijn de scheidsrechterbegeleiders en de ontvangst scheidsrechters. 
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Type Naam functie Behoefte Aanwezig Te kort 

G21 Voorzitter scheidsrechterscommissie 1 1 0 

G22.1 Scheidrechteraansteller 1 0 1 

G22.2 Scheidrechteraansteller 1 0 1 

G23.1 Begeleider pupillen scheidsrechter 1 0 1 

G23.2 Begeleider pupillen scheidsrechter 1 0 1 

G23.3 Begeleider scheidsrechter 1 1 0 

G23.4 Begeleider scheidsrechter 1 1 0 

G23.5 Begeleider pupillen scheidsrechter 1 0 1 

G23.6 Begeleider pupillen scheidsrechter 1 0 1 

G23.7 Begeleider pupillen scheidsrechter 1 0 1 

G23.8 Begeleider scheidsrechter 1 0 1 

G23.9 Begeleider scheidsrechter 1 0 1 

G23.10 Begeleider scheidsrechter 1 0 1 

G24.1 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 1 0 

G24.2 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 1 0 

G24.3 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 1 0 

G24.4 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 1 0 

G24.5 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 1 0 

G24.6 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 0 1 

G24.7 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 0 1 

G24.8 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 0 1 

G24.9 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 0 1 

G24.10 Club scheidsrechter Senior > A-jun 1 0 1 

G26.1 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.2 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.3 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.4 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.5 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.6 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.7 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.8 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.9 Club scheidsrechter D>B 1 1 0 

G26.10 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 

G26.11 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 

G26.12 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 

G26.13 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 

G26.14 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 

G26.15 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 
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G26.16 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 

G26.17 Club scheidsrechter D>B 1 0 1 

G26.1 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.2 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.3 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.4 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.5 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.6 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.7 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.8 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.9 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.10 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.11 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.12 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.13 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.14 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.15 Club scheidsrechter Pup 1 1 0 

G26.16 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.17 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.18 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.19 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.20 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.21 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.22 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.23 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.24 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G26.25 Club scheidsrechter Pup 1 0 1 

G27.1 Ontvangst scheidsrechters 1 0 1 

G27.2 Ontvangst scheidsrechters 1 0 1 

G27.3 Ontvangst scheidsrechters 1 0 1 
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2 Toekomstige organisatie – verbeteringen in de arbitrage 

2.1 Nieuwe veranderingen c.q. aanpassingen in hoofdlijnen vanaf seizoen 2016/2017 

In de afgelopen periode heeft Reiger Boys goede stappen gezet om de arbitrage en andere zaken 

beter te organiseren. De aanpassingen in de organisatie zijn enerzijds gericht op het verbeteren van 

de kwaliteit en behoud van het bereikte en anderzijds uniformeren en onderbrengen van de 

activiteiten betreffende arbitrage onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechtercommissie. 

Vanaf seizoen 2016/2017 zal de naam omgedoopt worden tot de “Arbitragecommissie Reiger Boys”. 

 

Op dit moment kennen een enkele heren en dames selectie teams een vaste assistent-

scheidsrechters, die via de teams zelf georganiseerd worden. Voor de overige teams wordt er van 

uitgegaan dat deze georganiseerd worden door de teams zelf. Vanaf seizoen 2016/2017 willen we de 

assistent-scheidsrechters functie officieel onder brengen bij de functies van de vrijwilligers. Elk team 

zal net als begeleider en trainer ook een eigen assistent-scheidsrechters (2 per team) aanleveren, die 

via scheidsrechterscommissie opgeleid en ondersteund worden. Hiermee zal de 10 goudenregels van 

Reiger Boys beter inhoud gegeven en verankert worden. Dit zal ten goede van het sfeer en plezier in 

het spel komen.  

 

Reiger Boys heeft een zaalvoetbal tak waarvoor de arbitrage nu apart wordt georganiseerd en niet 

onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechterscommissie. Er is binnen door het bestuur van 

Reiger boys aangegeven, dat alle takken binnen de vereniging gebruik zullen maken van de 

bestaande commissies en faciliteiten. De scheidsrechteraansteller van zaalvoetbal zal i.o.m. elkaar 

toegevoegd worden aan de commissie. Hiermee wordt de arbitrage uniform vorm gegeven binnen 

alle takken van voetbal bij Reiger Boys.  

 

Toernooien bij Reiger Boys worden nu i.o.m. scheidsrechterscommissie delegatie in de toernooi-

commissie en onder hun verantwoordelijkheid elk jaar opnieuw inhoud gegeven. Dat heeft tot nu toe 

goed gewerkt, maar lijkt niet efficiënt te zijn daar elk jaar opnieuw terugkomende zaken bedacht 

worden met de ervaring van de jaar ervoor. Door binnen de scheidsrechterscommissie hier een 

structurele basis te geven kan de toernooi-commissie zich richten op de toernooi zelf en de 

scheidsrechters en benodigde functies structureler van aard worden georganiseerd. 

 

Begeleiding van de scheidsrechters zal verbeterd worden door officieel onderscheid te maken tussen 

pupillenscheidsrechters en de overige scheidsrechters. Dit gebeurt nu in de praktijk officieus. Er zal 

ook met verschillende competenties passend bij de scheidsrechter niveaus worden gewerkt. 

 

Scheidsrechterscommissie werkt nu samen met enkele commissies binnen Reiger Boys op een 

reactieve wijze. Door beter en pro-actiever binnen Reiger Boys te werken kunnen een aantal zaken 

efficiënter worden georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

 Gebruik maken van de kledingfonds-organisatie waarmee de kleding aan scheidsrechters aan 

het begin van het seizoen wordt uitgegeven en aan het einde ingezameld 

 Ontvangstdienst van wedstrijden combineren met ontvangst scheidsrechters 

 Vrijwilligers coördinator Reiger Boys c.q. commissie en werven van vrijwilligers voor arbitrage 

 Sponsorcommissie en sponsoring van de scheidsrechters 

 Scoutingscommissie en scouten en beoordelen van de scheidsrechters (gebruik Talento) 
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2.2 Verantwoordelijkheden van de arbitragecommissie  

De scheidsrechterscommissie overlegd gemiddeld eens per 6 weken gedurende het seizoen. De duur 

van het overleg is 1,5 uur. De scheidsrechterscommissie bespreekt de volgende onderwerpen:  

 Bespreken van incidenten, verbeter punten, binnengekomen vragen, e.d. 

 Arbitragebudget (vaststelling, aanvraag, verantwoording, e.d.) 

 KNVB-contact en communicatie (betreffende veranderingen en nieuws naar leden, e.d.)  

 Organiseren van (informatie en workshop) bijeenkomsten voor o.a. spelers, trainers / 

begeleiders, assistent-scheidsrechters, scheidsrechters, begeleiders, e.d.  

 Invullen van vacatures voor openstaande arbitrage-functies 

 Organiseren van opleidingen, begeleiding en beoordeling voor scheidsrechters 

 Toernooi scheidsrechters en andere benodigde functies vanuit arbitrage 

 Aanstellen van scheidsrechters  

 Voorziening van materialen en benodigdheden voor scheidsrechters, scheidsrechter-

begeleiders (consumptiebonnen, notitieblokje, fluit, gele / rode kaart, pen, e.d.) 

 Samenwerking met andere verenigingen in het kader van arbitrage en advies rol voor andere 

verenigingen i.v.m. ARAG certificering 

 Samenwerking met COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) 

 Periodiek (3 maandelijks of naar behoefte) overleg en afstemming met Bestuurslid 

voetbalzaken Jeugd, Bestuurslid voetbalzaken Vrouwen/meiden en Voorzitter jeugd jongens 

 

2.3 Organogram en de taken van de scheidsrechtercommissie 

 

 
 

De taken zoals beschreven onder paragraaf 3.1 met de toevoeging van zaalvoetbal, assistent-

scheidsrechters en de toernooi arbitrage wordt een integraal en uniform opzet bereikt. Verder 

worden extra bijeenkomsten en advies rol voor andere verenigingen toegevoegd aan de taken en 

verantwoordelijkheden als gevolg van ARAG-certificering.  

 

In de organigram is de functie “ontvangst scheidsrechters” gestippeld, daar er van uit wordt gegaan 

dat deze functie samengevoegd kan worden met de ontvangstdienst voor wedstrijdzaken op de 

zaterdag. 

   

2.4 Profielschetsen van de scheidsrechter functies die nog toegevoegd gaan worden 

In deze paragraaf worden de overige scheidsrechter functies uitgewerkt die op dit moment (2015) 

niet onder verantwoordelijkheid van de scheidsrechtercommissie vallen, maar veelal wel in samen 

werking met de scheidsrechtercommissie worden georganiseerd. Ook voor deze functies zal de 

scheidsrechterscommissie haar verantwoordelijkheid nemen in de organisatie ervan.  
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2.4.1 Assistent-scheidsrechter (nu nog niet via scheidsrechtercommissie organisatie) 

De assistent scheidsrechter ondersteunt de scheidsrechter voor een goed verloop van de wedstrijd. 

De assistent scheidsrechter:  

• Heeft voor de wedstrijd overleg met de scheidsrechter om instructies te vernemen op welke 

wijze hij het beste de scheidsrechter kan ondersteunen voor, tijdens en na de wedstrijd 

• Draagt de naam van de vereniging op een positieve wijze uit door zo eerlijk mogelijk te 

vlaggen en zich zo correct mogelijk te gedragen in woord en gebaar 

• Gaat niet in discussie met de toeschouwers langs de lijn en de scheidsrechter 

• Kent de spelregelkennis, is integer en flexibel 

• Bij voorkeur zelf als scheidsrechter te hebben opgetreden of nog optreedt 

• Beschikbaar zijn op zaterdag om wedstrijden te assisteren en bij voorkeur bij een vast team 

te fungeren  

 

2.4.2 Scheidsrechter zaalvoetbal (nu nog niet via scheidsrechtercommissie organisatie) 

Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag 

heeft om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is 

aangesteld. De scheidrechter moet:  

• De spelregels toepassen en leiding geven aan de wedstrijd in samenwerking met de 

secretaris en assistent-scheidsrechter, waar van toepassing  

• Erop toe zien dat elke te gebruiken bal voldoet aan de eisen gesteld in Regel 2  

• Erop toe zien dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in Regel 4  

• Aantekeningen maken van de wedstrijd die van belang zijn  

• Het spel onderbreken, de wedstrijd (tijdelijk of definitief) staken wegens enige vorm van 

beïnvloeding van buitenaf  

• De wedstrijd onderbreken indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet 

erop toe dat deze speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag 

pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat  

• Erop toezien dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. Deze speler mag 

alleen terugkeren nadat hij een teken heeft gekregen van de scheidsrechter of de secretaris, 

die ervan overtuigd moeten zijn dat het bloeden is gestopt 

• Erop toezien dat geen onbevoegde personen op het speelveld komen 

• De bond voorzien van een wedstrijdrapport, waarin opgenomen informatie, over elke 

genomen disciplinaire maatregel, met uitzondering van de tijdstraf, tegen spelers en/of 

teamofficials. Ook van ieder ander voorval dat plaats vond, voor of na de wedstrijd 

 

2.4.3 Toernooi arbitrage functies 

Voetbalvereniging Reiger Boys organiseert jaarlijks de volgende toernooien:  

 Internationaal Jeugdtoernooi (IYT) 

 Jeugdtoernooi voor F-, E-, D-pupillen  

 Jeugdtoernooi voor C-, B- en A-junioren 

 Bart Blokzaalvoetbal toernooi voor de jeugd  

 

Momenteel worden de scheidsrechters voor toernooien i.o.m. de scheidsrechteraansteller 

georganiseerd, die deel uitmaakt van de toernooi commissie. Voor toernooi gelegenheden wordt 

gebruik gemaakt van dezelfde populatie scheidsrechters als onder paragraaf 3.3.3 zijn genoemd en 

aangevuld met scheidsrechters die alleen en specifiek bij toernooien fluiten. 
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Tijdens de toernooien zijn de volgende arbitragefuncties onderkent die gebruikt kunnen worden: 

 Scheidsrechter coördinator: Persoon die belast is met het in goede banen leiden van de 

scheidsrechters tijdens het toernooi 

 Scheidsrechter: Persoon die de wedstrijden op de velden in goede banen leidt 

 Veldcommissaris: Persoon die belast is met het toezicht houden op de juiste voortgang van 

de wedstrijden op het aan hem/haar toegewezen veld. Bij problemen heeft de 

veldcommissaris de rol handelend op te treden 

 Hoofdveldcommissaris: Persoon die belast is met coördinatie van de veldcommissaris en 

ballen jongens/meisjes 

 

Functie van de scheidsrechter coördinator(en) en veldcommissarissen 

De scheidsrechters en veldcommissarissen melden zich minimaal een half uur voor aanvang van het 

toernooi bij de scheidsrechter coördinator(en). 

De scheidsrechter coördinator neemt zo nodig contact op met betrokken persoon die zich nog niet 

gemeld heeft.  

De ballen jongens/meisjes melden zich een half uur voor aanvang van het toernooi bij het 

hoofdveldcommissaris.  

 

Bij het invullen van de wedstrijddag zijn de onderstaande punten van belang voor de functionarissen: 

 De indeling van scheidsrechters wordt vastgesteld vanaf de eerste wedstrijd t/m de finale 

 De indeling van de veldcommissaris wordt vastgelegd voor de gehele dag 

 De indeling van de ballen jongens/meisjes wordt vastgesteld voor de gehele dag 

 Bij de indeling wordt rekening gehouden met voldoende rust tussen de wedstrijden om te 

drinken en eten 

 Voor de scheidsrechters liggen de wedstrijdbriefjes gereed met vermelding van de spelende 

teams 

 Voor de veldcommissaris ligt een overzicht klaar van de te spelen wedstrijden, 

scheidsrechters en ballen jongens/meisjes 

 Bij blessure van de scheidsrechter zorgt de scheidsrechter coördinator voor vervanging. Dit 

kan in noodsituaties ook een van de leiders van een spelend team zijn 

 Het wedstrijdbriefje wordt direct na de wedstrijd door de scheidsrechter ingeleverd bij de 

scheidsrechter coördinator. Mocht dit niet zo zijn dan wordt direct contact met de 

veldcommissaris opgenomen met het verzoek tot aansporen van de scheidsrechter om het 

briefje in te leveren 

 De scheidsrechter coördinator geeft de uitslagenbriefjes direct door aan de wedstrijd 

coördinator 

 De wedstrijd coördinator waakt over de tijdig beginnen en eindigen van de wedstrijden. 

 De wedstrijd coördinator verwerkt direct na inleveren van de uitslagenbriefjes de uitslag in 

het daarvoor bestemde programma 

 Ook wordt de uitslag handmatig opgeschreven voor het geval de computer uitvalt 

 

Functie van de Veldcommissaris 

De veldcommissaris heeft als doel het verloop op het veld, dat hij onder zijn aandachtsgebied heeft, 

in goede banen te begeleiden. 

Uitgangspunt is dat de scheidsrechter primair de verantwoordelijkheid heeft over de wedstrijd die hij 

fluit. Bij problemen of vragen kan hij een beroep doen op de veldcommissaris. Taken die aandacht 

vragen zijn: 
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 Tijdig aanwezig zijn van scheidsrechter en teams voor aanvang wedstrijd 

 Tijdige aanvang en einde van de wedstrijden die centraal worden omgeroepen 

 Geen ouders/leiders of spelers (niemand) op de middenlijn van de velden en grote doelen 

 Aanspreken personen die buitensporig commentaar hebben op de scheidsrechter 

 Toezien op het paraferen van de uitslagenbriefjes van de teams na afloop van de wedstrijd 

 Toezien op direct inleveren van de uitslagenbriefjes bij de scheidsrechter coördinator door 

scheidsrechter 

 Het ondersteunen van de ballen jongen/meisje bij het vinden van de wedstrijdbal die in de 

bosjes of sloot ligt 

 Is de bal niet snel uit de sloot te halen, dan geeft de veldcommissaris opdracht aan de 

ballenjongen/meisje om een nieuwe bal te halen bij de scheidsrechter coördinator met 

vermelding van het veld, wedstrijd en veldcommissaris. 

 

Ingeval van discussie over wedstrijden wordt dit gemeld bij de wedstrijd coördinator. Als deze het 

noodzakelijk vindt, raadpleegt hij de veldcommissaris.  

De veldcommissaris heeft de beschikking over het volledige wedstrijdprogramma, scheidsrechter en 

ballen jongens/meisjes indeling. 

 

Functie van de Scheidsrechter 

De scheidsrechter heeft de taak om de wedstrijd in goede banen te leiden. Uitgangspunt is dat de 

beslissing van de scheidsrechter bepalend is. De scheidsrechter heeft kennis genomen van de 

spelregels die gelden voor het toernooi. Denk hierbij aan wanneer en hoeveel strafschoppen er 

genomen moeten worden bij het bepalen van een beslissing. 

De scheidsrechter meldt zich minimaal een halfuur voor aanvang van het toernooi bij de 

scheidsrechter coördinator. 

De scheidsrechter is altijd minimaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op het veld. 

De scheidsrechter heeft de wedstrijdbal, fluit en uitslagenbriefje bij zich. 

De scheidsrechter geeft het start en eindsignaal, nadat de omroepster dit sein centraal heeft 

gegeven. Na afloop van de wedstrijd laat hij het uitslagenbriefje door beide teams paraferen voor 

akkoord. Scheidsrechter zorgt er voor dat hij direct na de wedstrijd het uitslagenbriefje inlevert bij de 

scheidsrechter coördinator.  

Mocht de scheidsrechter vragen of advies willen hebben kan hij altijd een beroep doen op de 

veldcommissaris. 

De scheidsrechter dient op de volgende punten te letten: 

 Geen spelers/leiders/ouders op de middellijn en in het grote doel. (niemand dus) 

 Gemeen en onsportief spel 

 Spelbederf door expres wegtrappen van de bal met als doel het spel te vertragen 

 Commentaar van spelers en begeleiding op zijn leiding 

 

Raakt de scheidsrechter geblesseerd, dan zijn er twee mogelijkheden: 

1. Gebeurt dit tijdens de wedstrijd, dan handelt de veldcommissaris. Optie is: 

a. een andere scheidsrechter zoeken, dit kan ook een leider van een team zijn. 

b. hij zelf gaat fluiten, maar dan moet er een andere veldcommissaris worden aangesteld. 

2. Gebeurt dit na/voor de wedstrijd, dan meldt de scheidsrechter dit direct aan de 

scheidsrechter coördinator. De Toernooicommissie zorgt voor vervanging voor de overige 

wedstrijden. 
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3 Opleidingsplan 

Opleidingen zijn gericht om de scheidsrechters te kwalificeren en daarbij te begeleiden. Opleidingen 

zijn nodig daar elk jaar instroom, doorstroom en uitstroom is van scheidsrechters. Aan de hand van 

aantal wedstrijden die op een zaterdag, door de weeks en voor toernooien is een minimaal aantal 

benodigde opzet gemaakt van drie categorieën van verenigingsscheidsrechters. De doorstroom vind 

ook plaats binnen deze drie categorieën waarna een doorstroom en/of uitstroom ontstaat naar 

KNVB-scheidsrechter. Daarnaast is er ook uitstroom van scheidsrechters vanwege verandering van de 

privé situatie en niet meer beschikbaar zijn of door vervelende ervaringen in wedstrijden 

(weerbaarheid).  

De opleidingen zullen zoveel mogelijk bij Reiger Boys worden georganiseerd of in samenwerking met 

andere verenigingen binnen groot Alkmaar. 

 

3.1 Opleidingen tot gekwalificeerde scheidsrechter - scheidsrechter vak 

Reiger Boys is als vereniging altijd voorstander geweest van opgeleide scheidsrechters vanaf 16 jaar 

met de BOS-opleiding (Basis Opleiding Scheidsrechter) van KNVB. Ca. 5 jaar geleden is Reiger Boys 

begonnen ook zijn pupillenscheidsrechters op te leiden. 

Inmiddels heeft de scheidsrechtercommissie de verantwoording over de opleiding van de 

scheidsrechters populatie en het is nu een jaarlijks terugkerend activiteit geworden om van pupil tot 

senioren scheidsrechters op te leiden met de bijbehorende opleiding. Sinds 2015 heeft Reiger Boys 

ook een eigen opleiding ontwikkeld voor de pupillenscheidsrechters die nieuw instromen aan de 

onderkant. 

 

De opleidingen voor instroom en doorstroom zijn als volgt georganiseerd: 

1. Een eigen ontwikkelde pupillenscheidsrechter cursus voor instromers: 

a. D-pupil die als pupillenscheidsrechter start en een leeftijd heeft onder de 12 jaar. 

Deze groep kan niet deelnemen aan de pupillenscheidsrechter cursus van de KNVB 

b. Pupillenscheidsrechter die na hun 12de jaar instromen, waar nog geen mogelijkheid 

voor is om in te schrijven voor deelname aan de KNVB opleiding 

2. Pupillenscheidsrechter cursus KNVB voor nieuwe scheidsrechters van 12 jaar en ouder 

3. Clubscheidsrechter (ca. de helft van de BOS-opleiding) cursus voor personen die 14 jaar en 

ouder zijn en wedstrijden van d-pupillen t/m B-junioren gaan fluiten 

4. SO-III opleiding (de andere helft van de BOS-opleiding als vervolg) voor 

verenigingsscheidsrechters en/of KNVB-scheidsrechter willen worden van 14 jaar en ouder 

die van D-pupillen t/m senioren willen fluiten 

5. BOS-opleiding voor nieuwe instroom van 16 jaar en ouder die zonder 

scheidsrechterachtergrond instromen en D-pupillen t/m senioren willen fluiten 

6. SO-II en SO-I vervolg opleidingen voor KNVB-scheidsrechters die een hogere niveau hebben 

bereik of potentie hebben te bereiken. Dit gaat via KNVB zonder tussenkomst van Reiger 

Boys. 

 

Doel van deze opleidingen is het hebben van gekwalificeerde scheidsrechters voor alle teams van 

Reiger Boys.  

In 2016 wilt de scheidsrechterscommissie met een scheidsrechters scouting-, opleiding- en 

begeleidingsprogramma starten gericht op een laagdrempelige doorstroming van enthousiaste en 

getalenteerde pupillenscheidsrechters naar juniorenscheidsrechters bij de D-junioren. Zij worden 

klaargestoomd om D-junioren wedstrijden te fluiten zodat ze kunnen wennen aan arbitrage op een 

‘normaal’ veld met grensrechters. Ook deze training wordt intern verzorgd door de commissie.  
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Tevens wilt de scheidsrechterscommissie in 2016 de ARAG-certificaat aanvragen en het organiseren 

van thema-avonden uitbreiden met spelregelregels, weerbaarheid en andere bijeenkomsten voor de 

potentiële en bestaande scheidsrechters. Om zo op een laagdrempelige manier nieuwe 

scheidsrechters op te leiden en de kennis van bestaande scheidsrechters op peil te houden. De 

betere gekwalificeerde scheidsrechters die meer willen enthousiasmeren en kansen bieden voor 

doorgroei middels zwaardere cursussen te gaan volgen en zich te ontwikkelen. Zie de bovenstaande 

opleidingen van 1 t/m 6 als groeipad. 

 

Met de ingezette weg merken we bij Reiger Boys in de laatste 5 jaar dat de instromende D-junioren 

als pupillenscheidsrechters nu doorgegroeid zijn naar Clubscheidsrechters die nu D-pupillen t/m B-

junioren wedstrijden leiden. Deze werkwijze zal doorgezet worden en verder uitgebreid. Er zitten in 

deze populatie 10 clubscheidsrechters die hebben aangegeven om een SO-III opleiding te willen gaan 

volgen en daarmee eventueel ook voor KNVB te gaan fluiten. Een deel van deze Clubscheidsrechters 

zullen doorstromen naar het leiden van de A-junioren t/m seniorenteams.  

De aanpak van Reiger Boys heeft geleid dat meer dan 90% van zijn scheidsrechters opgeleid en 

gekwalificeerd zijn.  

 

3.2 Opleiding voor scheidsrechterbegeleider  

Het is van belang dat de scheidsrechterscommissie begeleiding en ondersteuning biedt voor de 

scheidsrechters die net beginnen met fluiten. En om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en 

daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een 

scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten heeft 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.  

 

Om de begeleiding op de juiste wijze in te kunnen vullen dienen de begeleiders ook opgeleid te 

worden. Hiervoor krijgen de scheidsrechterbegeleiders de mogelijkheid om de cursus bij KNVB te 

volgen voor Praktijkbegeleider Scheidsrechters Veldvoetbal of begeleider pupillenscheidsrechter. 

Reiger Boys heeft zelf ook een vergelijkbare interne opleiding voor beginnende begeleider 

pupillenscheidsrechter.  

 

Deze aanpak zal uiteindelijk moeten leiden tot de realisatie van de doelstelling van Reiger Boys op 

arbitragegebied om een regelmatige toeleverancier te worden van bondscheidsrechters en het 

vervullen van de ambitie om ooit een Reiger Boys scheidsrechter te zien acteren in de top van ons 

nationale en internationale voetbal.  

 

3.3 Opleiding voor assistent-scheidsrechters 

Als Reiger Boys willen we vanaf 2016 een jaarlijks programma voor de potentiele assistent-

scheidsrechters die gerelateerd zijn aan een team een basis opleiding spelregels geven met een 

praktijk deel assisteren van een wedstrijd + samenwerken met de scheidsrechter.  

Voor de kandidaten die verder willen dan de basis opleiding is de mogelijkheid beschikbaar om een 

KNVB-opleiding Assistent scheidsrechter te volgen.  

 

 


