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Inleiding 
Waarom dit projectplan? 
Voetbal wordt gespeeld tussen twee teams en daarbij is een scheidsrechter nodig. Overasseltse Boys 
1 wordt voorzien van een KNVB-scheidsrechter. De overige elftallen (in seizoen 2022/2023 zijn dat 9 
elftallen) zouden graag een scheidsrechter via de vereniging krijgen. Op dit moment krijgen we met 
hangen en wurgen alle wedstrijden bezet. Daarnaast is de aanwas van jonge scheidsrechters gering. 
Het is belangrijk om een plan te maken waarbij arbitrage een stevige positie binnen de vereniging 
krijgt, er voldoende enthousiast scheidsrechters zijn om de beschikbare wedstrijden bezet te krijgen 
en de noodzakelijke randvoorwaarden aanwezig zijn. In dit projectplan wordt uiteengezet hoe we 
daarmee aan de slag willen gaan. 

Wat is de huidige situatie rondom arbitrage binnen onze vereniging?  
Momenteel bestaat de groep uit acht scheidsrechters tussen de 18 en 75 jaar. De meeste 
scheidsrechters zijn (twee)wekelijks inzetbaar, een enkele op minder regelmatige basis en één alleen 
bij hoge nood inzetbaar. De club doet momenteel een groot beroep op scheidrechters buiten de 
vereniging en betaalt hen een onkostenvergoeding, waarmee meestal alle wedstrijden bezet zijn. Dit 
is een dure en niet-duurzame werkwijze. Er is behoefte aan meer verenigingsscheidsrechters. 

De huidige scheidsrechters fluiten momenteel met plezier voor de vereniging. Onze scheidsrechters 
zijn tevreden over de houding en het respect van de leden van Overasseltse Boys, al zou de 
ontvangst en de begeleiding van de scheidsrechters rondom te wedstrijden een stuk beter mogen. 
Incidenten die plaats vinden, ontstaan meestal vanuit bezoekende verenigingen. Helaas is dat niet 
altijd te voorkomen, maar zorgt soms wel voor afname van het plezier in het fluiten. Aan inhoudelijke 
bijeenkomst en/of bijscholing is/lijkt weinig behoefte. 

Al jaren fluiten de spelers van de JO17 per seizoen twee wedstrijden van de O12 en O11. Dit in het 
kader van het spelregelbewijs, maar ook om hen het voetbal vanuit een andere kant te laten bekijken 
en hen wellicht te motiveren om meer te gaan fluiten. 

Helaas beschikken we op dit moment niet over voldoende adequate begeleiding (momenteel 1-3 
begeleiders) voor zowel de vaste scheidsrechters als de spelers van de JO17. 

Wat is de plaats van arbitrage binnen onze vereniging?  
De arbitrage binnen Overasseltse Boys moet naar een hoger niveau getild worden. De zichtbaarheid 
en waardering van de arbitrage moet omhoog, de groep scheidsrechters is aan verjonging toe en de 
scheidsrechterscommissie moet worden uitgebreid. Tevens is goede begeleiding van (jonge) 
scheidsrechters van groot belang. Bij voorkeur fluiten scheidsrechters vrijwillig. 
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Visie op arbitrage en doelstellingen 
Visie 
De visie van Overasseltse Boys luidt alsvolgt: 

Iedereen, die van voetbal houdt, is welkom ongeacht zijn aard, afkomst, geloof of politieke 
overtuiging zolang men zich maar aan onze normen en waarden houdt. Jongens, meisjes en 
volwassen mannen en vrouwen kunnen terecht voor de voetbalsport (prestatiegericht of recreatief). 
Iedereen die van voetbalsport houdt kan terecht voor: vrijwilligerswerk (op bestuurlijk of praktisch 
niveau), sponsoring, als toeschouwer. 

De visie op arbitrage sluit hierop aan en luidt alsvolgt: 

Wedstrijden zijn leuker met goede scheidsrechters. Goede scheidsrechters hebben plezier, zijn goed 
opgeleid en hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om normen en waarden. Iedereen die interesse 
heeft om te fluiten, is welkom en krijgt de kansen die hij of zij nodig heeft om een goede 
scheidsrechter te worden. Arbitrage moet een belangrijke pijler worden binnen Overasseltse Boys. 
Scheidsrechters krijgen het respect en de waardering die ze verdienen. Scheidsrechter zijn wordt de 
leukste vrijwilligerstaak binnen Overasseltse Boys! 

Doelstellingen 
1. Bij de start van het seizoen 2024/2025 bestaat onze groep gediplomeerde scheidsrechters uit 

minimaal 10 personen, waarvan 5 scheidsrechters jonger dan 40 jaar. 

2. Bij de start van het seizoen 2024/2025 heeft Overasselts Boys minimaal 5 gediplomeerde 
begeleiders 

3. Vanaf de start van het seizoen 2023/2024 fluit iedere speler van de M/JO17 onder 
begeleiding per seizoen twee wedstrijden van de JO12 of JO11. 

4. Vanaf het seizoen 2022/2023 worden alle incidenten gemeld bij de scheidsrechtercommissie 

5. Vanaf het seizoen 2023/2024 heeft Overasseltse Boys een opgeleide 
scheidsrechterscoördinator  

6. Vanaf augustus 2023 heeft Overasseltse Boys een volledige scheidsrechterscommissie (ten 
minste vier leden) 

7. Tijdens het seizoen 2022/2023 wordt de zichtbaarheid van de scheidsrechters(commissie) 
binnen de vereniging structureel vergroot 

8. Overasseltse Boys organiseert minimaal driemaal per seizoen een bijeenkomst voor 
scheidsrechters 

9. Vanaf het seizoen 2023/2024 heeft Overasseltse Boys clubarbitrage op een herkenbare plek 
op de website staan en plaatst veelvuldig nieuwe informatie 

10. In 2025 is Overasseltse Boys ARAG gecertificeerd 

Gerealiseerde doelstellingen 
1. In augustus 2022 heeft Overasseltse Boys voor alle scheidsrechters kleding en toebehoren 

beschikbaar 
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Wat willen we onze verenigingsscheidsrechters bieden?  
Minimaal drie keer per jaar komt de scheidsrechterscommissie bijeen met alle scheidsrechters en 
begeleiders en minimaal één persoon van het bestuur of de TC. Tijdens de eerste bijeenkomt zullen 
spelregelwijzigingen worden doorgenomen, voorkeuren worden aangegeven en er zullen goede 
afspraken worden gemaakt, vooral m.b.t. de communicatie. De tweede bijeenkomst vindt plaats in 
de winterstop, waarin wordt teruggeblikt op de eerste seizoenshelft. De scheidsrechterscommissie 
zou hierbij graag een thema centraal stellen (bij voorkeur aangedragen door de scheidrechters zelf). 
Te denken valt aan spelregels, omgaan met weerstand of een lezing met een KNVB-scheidsrechter 
(uit het betaald voetbal). Wellicht zou hier ook gedacht kunnen worden een verenigingsbrede thema-
avond. De laatste bijeenkomst vindt plaats in juni, waarin we terugblikken op het afgelopen seizoen 
en het seizoen wordt afgesloten.  

Overasseltse Boys zal bij de start van het seizoen 2023/2024 elke scheidsrechters voorzien van een 
eigen tenue, fluit en notitieset (eventueel via een sponsor). Daarna zal elke scheidsrechter die slaagt 
voor de cursus verenigingsscheidsrechter en voor de vereniging gaat fluiten ook een eigen tenue, 
fluit en notitieset tot zijn beschikking krijgen. Daarnaast is er voldoende wedstrijdkleding met 
afwijkende kleuren waar de scheidsrechters gebruik van kunnen maken. Die kunnen voor de 
wedstrijd geleend worden en zullen door de club gewassen worden als daarvan gebruik wordt 
gemaakt. Wij verwachten van onze scheidsrechters dat zij in tenue fluiten. Dat zorgt voor meer 
uitstraling. Tevens zorgt de club voor eventuele andere benodigdheden.  

In de kantine zullen onze scheidsrechters zichtbaar gemaakt worden door middel van banner met 
hun foto’s. Onder dat doek zal een tafel worden ingericht welke gebruikt dient te worden ter 
ontvangst van de scheidsrechters door leiders/ouders. In deze hoek zal ook een protocol komen te 
hangen, zodat leiders/ouders weten op welke manier men de scheidsrechter dient te ontvangen (zie 
hiervoor ook het protocol in bijlage I). Daarnaast zal elke verenigingsscheidsrechter zes 
consumptiebonnen ontvangen. Deze kunnen worden gebruikt voor een drankje voor en na de 
wedstrijd en eventueel iets te eten na de wedstrijd. In de rust zullen de scheidsrechters iets de 
drinken namens de vereniging ontvangen. De zichtbaarheid van de scheidsrechters zal ook worden 
vergroot door een aparte kop op de website welke met regelmaat zal worden gevuld met leuke en 
interessante informatie. 

Wat willen we nog meer doen? 
We willen een fairplay-prijs in het leven roepen voor zowel senioren- als jeugdteams. Op een aantal 
punten kan de scheidsrechter beoordelingen geven. Hiermee hopen we te bereiken dat alle leden en 
vrijwilligers van Overasseltse Boys alle zaken rondom arbitrage (op positieve wijze) serieus nemen. 
Zie bijlage II. 

De spelerspascontrole dient vanuit de vereniging en dus de teams serieus genomen te worden. Voor 
elke wedstrijd dient de scheidsrechter in alle rust in de kleedkamers van de teams de passen te 
kunnen controleren. Spelerspassen zijn voorzien van duidelijke en recente foto’s. Leiders en trainers 
dienen hierbij hun verantwoordelijkheid te pakken. 

Verder zal ook geworven moeten worden. Zie daarvoor het hoofdstuk werving en opleiding. 

Organisatie en profielschetsen 
Organisatie 
In de huidige organisatie van Overasseltse Boys valt de scheidsrechterscommissie onder de 
Technische Commissie. Hiervoor is gekozen, omdat de meeste voetbalkennis in deze commissie zit. 
Daarnaast zijn deze mensen ook het meest op en rond het veld c.q. wedstrijden te vinden en 
daarmee het best op de hoogte wat er op en rondom de velden gebeurd.  
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In de scheidsrechtercommissie zijn verschillende functies te onderscheiden. Kort samengevat ziet dat 
er zo uit: 

Functie Wie (seizoen 2022/2023)  

Scheidsrechterscoördinator (aanspreekpunt 
TC/bestuur) 

Joost Rutgers-van Eck  

Aanstellingen intern Joost Rutgers-van Eck  

Aanstellingen extern Jacques van de Groes  

Aanstellingen begeleiders Joost Rutgers-van Eck  

Spelregelbewijs (Joost Rutgers-van Eck) VACANT 

Coördinatie fluiten JO11/JO10* (Jacques van de Groes) VACANT 

Fair Play/Melden incidenten Joost Rutgers-van Eck  

Aansturing begeleiders Joost Rutgers-van Eck  

Technische zaken (Joost Rutgers-van Eck) VACANT 

Week van de scheidsrechter (Jacques van de Groes) VACANT 

Facilitair (Joost Rutgers-van Eck) VACANT 

PR (Joost Rutgers-van Eck) VACANT 

Werving  VACANT 

* In het seizoen 2022/2023 is er geen JO17. Spelers van de JO19 die nog nooit gefloten hebben, fluiten 
onder begeleiding 1 of 2 wedstrijd van de JO12. We onderzoeken de mogelijkheid of we speelsters van 
de MO17 kunnen laten fluiten (JO11 en/of JO10). 

Daarnaast beschikt Overasseltse Boys over scheidsrechters en begeleiders, welke worden 
aangestuurd door de scheidsrechterscommissie: 

Scheidsrechters seizoen 2022/2023 Begeleiders seizoen 2022/2023 

Richard van den Hoogen Tiny van de Groes 

Jan Janssen Theo Stolk (incidenteel op zondag) 

Jasper Mulder (Joost Rutgers-van Eck) 

Jan van der Burgt JO12: VACANT 

Gé de Wildt JO11: VACANT 

Gert Mulder  

Wim Soisuta (tegen vergoeding)  

(Joost Rutgers-van Eck)  

Noud Peeters Weem (jeugdwedstrijden in geval van nood)  

 
Profielschetsen  
Alle profielschetsen zijn terug te vinden in het functieboek van Overasseltse Boys. 

Aanstellingsbeleid en communicatie 
Voorafgaande aan het seizoen wordt met de scheidsrechters besproken welke dagen een 
scheidsrechter beschikbaar is en welk niveau/teams een scheidsrechter wil fluiten. Hier wordt 
rekening mee gehouden. Bij een beperkte beschikbaarheid wordt in overleg een scheidsrechter soms 
buiten zijn voorkeur aangesteld. Voor verdere gemaakte afspraken zie bijlage III. 

Begeleiding vindt plaats bij jonge en nieuwe scheidsrechters en scheidsrechters die er actief om 
vragen. Dit gebeurt op basis van overleg tussen commissie, scheidsrechter en begeleider. 

  

https://www.overasseltseboys.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Functieboek.pdf
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De scheidsrechterscoördinator is het eerste aanspreekpunt bij excessen of andere zaken die niet naar 
tevredenheid zijn verlopen. Hij probeert dan het probleem op te lossen. Lukt dat niet, of is het 
probleem te groot, zal er overleg plaatsvinden met het bestuur en zullen er daarna eventueel 
maatregelen genomen worden. 

Tot slot willen we in de toekomst in digitale nieuwsbrief en de website “de spelregel van de 
week/maand” publiceren en zal er een aparte kop op de website komen met (actuele) informatie. 

Werving en opleiding 
Werving 
Op korte termijn willen een avond organiseren voor ouders. Deze avond zal gaan over hoe je de rol 
van assistent-scheidsrechters dient te vervullen. We horen vaak dat ouders deze rol wel willen 
invullen, maar niet weten hoe dat moet. De ervaring vanuit de KNVB leert dat als ouders deze rol 
zelfverzekerd kunnen oppakken, daar zo nu en dan een scheidsrechter uit naar voren komt. 

Nieuwe (en ook huidige) huidige scheidsrechters willen we een cursus aanbieden, zodat zij 
zelfverzekerd hun wedstrijden kunnen fluiten. Nieuwe scheidsrechters zullen begeleid worden door 
(bij voorkeur ervaren en gediplomeerde) begeleiders. Binnen de ambitie om ARAG-gecertificeerd te 
worden zullen 95% van alle verenigingsscheidsrechters gediplomeerd moeten zijn. 

Om de jeugd nog meer kennis te laten maken willen we op termijn eenmalig (of vaker) de spelers van 
de J/MO15 en J/MO17 verplicht deel laten nemen een aan pupillencursus. Deze cursus duurt twee 
avonden en kan worden georganiseerd bij Overasselts Boys. Het zou mooi zijn als vanuit deze cursus 
één of meerder nieuwe scheidsrechters naar voren komen. 

Tot slot willen we een clubavond organiseren die in het teken staat van arbitrage. Doel van die avond 
is om leden en ouders te inspireren op het gebied van arbitrage en arbitrage op een positieve manier 
neer te zetten binnen de vereniging. Belangrijk onderdeel van deze avond zal worden ingevuld door 
een bekende/inspirerende spreker op het gebied van voetbalarbitrage.  

Opleiding 
Alle scheidsrechters binnen Overasseltse Boys hebben een cursus verenigingsscheidsrechter gevolgd. 
Bij voorkeur volgen al onze huidige scheidsrechters op korte termijn (nogmaals) deze cursus. Onze 
scheidsrechters dienen allemaal gediplomeerd te zijn. Dat vinden wij ook belangrijk, wat dat zorgt 
voor meer uitstraling en aantoonbaar betere begeleiding van wedstrijden. Elke lid dat wil gaan 
fluiten, zullen we dan ook motiveren een cursus verenigingsscheidsrechter te volgen. De kosten die 
daaraan verbonden zijn, neemt de club voor haar rekening. 

Begeleiding (nieuwe) scheidsrechters 
Jeugdspelers die wedstrijden van de JO12/JO11 fluiten, worden begeleid door (bij voorkeur) 
scheidsrechterbegeleiders of anders verenigingsscheidsrechters, jeugdleiders of ouders. Voor het 
begeleiden hebben wij duidelijke afspraken gemaakt (zie bijlage IV). Deze worden bij aanvang van 
het nieuwe seizoen doorgenomen door een lid van de scheidsrechterscommissie met de spelers, 
leiders en ouders van de betrokken elftallen en natuurlijk de begeleiders. De begeleiders kunnen 
hierbij gebruik maken van een formulier, wat vooral als handvat dient. Zie hiervoor bijlage V. 

Spelregelbewijs spelers van 17 jaar 
Spelers die in een bepaald seizoen 17 jaar worden, moeten hun spelregelbewijs halen. Behalve dat ze 
dan lekker kunnen blijven voetballen, zorgt dat (naast dat ze ook pupillen fluiten) voor meer begrip 
rondom het fluiten van wedstrijden. In april worden de spelers en hun leiders geïnformeerd wat het 
spelregelbewijs inhoudt en dat de spelers via www.voetbalmasterz.nl de spelregels kunnen leren en 
oefenen. Voor de start van het nieuwe seizoen moet het spelregelbewijs behaald zijn. 

http://www.voetbalmasterz.nl/
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KNVB-scheidsrechters 
Overasseltse Boys hecht niet alleen veel waarde aan haar verenigingsscheidsrechters, maar ook aan 
een goede begeleiding en behandeling van KNVB-scheidsrechters. Dat begint al de donderdag voor 
het speelweekend, als alle aangestelde KNVB-scheidsrechters de volgende mail krijgen: 

Beste scheidsrechter, 
  
a.s. … bent u scheidsrechter bij de wedstrijd Overasseltse Boys … - …, aanvang ..... uur. 
  
Voor een goede ontvangst en een tijdige afmelding bij een eventuele afgelasting, ontvang ik van u 
graag de volgende gegevens: 
  
Tijdstip van vertrek 
Tijdstip van aankomst op ons sportpark 
Telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent 
  
Ons sportpark is te vinden op het volgende adres: 
 
Sportpark De Passelegt 
Ewijkseweg 11 
Overasselt 
 
Graag zie ik een antwoord tegemoet. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik die ook graag! 

Het antwoord op deze mail wordt doorgestuurd naar de bij die wedstrijd aanwezige bestuursleden, 
consul en de leiders van het betreffende elftal. Hiermee waarborgen we dat de scheidsrechter, 
m.b.v. het stappenplan, netjes ontvangen wordt en dat er tevens in geval van afgelasting, tijdig een 
telefoontje naar de scheidsrechter uitgaat. 
 

 

  



 

10 Beleidsplan arbitrage – versie januari 2023 

Te ondernemen activiteiten 
Om onze doelstellingen te behalen zullen de volgende activiteiten worden ondernomen: 

Activiteit Wie Wanneer Klaar 

Wervingsstukje voor de Dorpskrant Joost Juni 2022 X 

Prominent artikel presentatiegids Redactie gids September 2022 X 

Informatie flyer VC inclusief stukje over arbitrage VC September 2022 X 

Scheidsrechters werven Vrijwilligersmarkt 26 Januari 2023  

Begeleiders nieuwe scheidsrechters werven Vrijwilligersmarkt 26 Januari 2023  

Begeleiders wedstijden JO12/JO11 werven Vrijwilligersmarkt 26 Januari 2023  

Commissieleden werven Vrijwilligersmarkt 26 Januari 2023  

Foto’s maken banner kantine Erwin 21 Januari 2023  

Plaats bepalen banner kantine * SC + bestuur Januari 2023  

Afstemmen vergoeding verenigingsscheidsrechters * SC + bestuur + VC Januari 2023  

Bespreken activiteiten met * met bestuur SC + bestuur + VC 2 februari 2023  

Aanmaken kop website Joost + Frank Januari 2023  

Ontwikkelen Projectplan arbitrage Joost, Jacques, 
Pleuntje, KNVB 
(Eric) 

Februari 2023  

Tafel inrichten ontvangst scheidsrechters * SC + kantine Februari 2023  

Fairplayprijs ontwikkelen * SC + TC Februari 2023  

Cursus assistent-scheidrechter voor ouders SC + KNVB (Eric) 6, 7, 8 of 9 maart 
2023 

 

Inrichten en vullen kop website SC + Frank Maart 2023  

Clubavond met bekende scheidsrechter SC + VC April 2023  

Draagvlak creëren ontvangsttafel, protocol en 
passencontrole * 

SC, bestuur, TC April 2023  

Cursus scheidsrechterscoördinator Joost Mei 2023  

Organiseren cursus begeleider SC   

Aanschaffen tenue, fluit en notitieset voor 
verenigingsscheidsrechters 

SC + Sponsorcie?   

Cursus pupillenscheidsrechter J/MO15 en J/MO17 SC + TC   

Maatschappelijke stages *    

Arbitrage prominente rol geven bij ouderavonden 
start seizoen * 

SC + VC   

Arbitrage prominente rol geven bij leideravonden 
start seizoen * 

SC + TC   
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Bijlage I Protocol ontvangst bij thuiswedstrijden 
 

Beste leider(s)/ouder(s), 
 

Dit protocol is gemaakt als handreiking. Het is ervoor om jullie te ondersteunen en om ervoor te 
zorgen dat alles goed verloopt, zowel voor jullie als de scheidrechters. Vooral bij een gespannen 
sfeer, is het belangrijk om met het stappenplan te werken! 
 

1. Zorg ervoor dat er een leider/ouder uiterlijk een uur voor de wedstrijd aanwezig is. Je kunt 
dan de tegenstander en de scheidsrechter ontvangen. Van de scheidsrechter mag je 
verwachten dat hij zich uiterlijk een half uur voor de wedstrijd meldt. Dit doe je aan de 
ontvangsttafel die is ingericht in de kantine. Merk je dat de sfeer gespannen is of anderszins, 
dan mag je ook gebruikmaken van de bestuurskamer.   

2. De leider/ouder geeft de scheidrechter 6 consumptiebonnen (af te halen aan de bar) en 
vraagt of de scheidsrechter iets wil drinken. De leider van de tegenstander bied je ook iets te 
drinken aan. De leiders zijn verantwoordelijk voor het invullen van het mDWF en zorgen 
ervoor dat uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd het mDWF is ingevuld (dus 
ook die van de tegenstander!). Speelt een team met rugnummers, dan dienen deze correct 
ingevuld te zijn. De scheidsrechter controleert dan de digitale spelerspassen.  

3. De leider/ouder brengt de scheidsrechter naar zijn kleedkamer op het moment dat de 
scheidsrechter zich wil gaan omkleden, geeft hem de wedstrijdbal en de vlaggen, vraagt wat 
de scheidsrechter wil drinken tijdens de rust en vraagt of de scheidsrechter nog bepaalde 
afspraken wil maken, bijvoorbeeld met de assistent-scheidsrechters. 

4. De scheidsrechter controleert voor aanvang van de wedstrijd de spelerspassen. Die doet hij 
in de kleedkamers van de teams. Je bent als leider/ouder verantwoordelijk dat dit op de 
juiste wijze gebeurt en de tegenstander netjes meewerkt. 

5. In de rust zorgt de leider/ouder ervoor dat de scheidsrechter zijn drankje krijgt. 

6. Na de wedstrijd worden de scheidsrechter en de leider van de tegenstander ontvangen aan 
de ontvangsttafel in de kantine (of zonodig in de bestuurskamer). In principe gebeurt dit 
nadat de scheidsrechter gedoucht heeft, tenzij duidelijk in goed overleg anders is 
afgesproken! De scheidsrechter kan met zijn munten een drankje en wat te eten de bestellen 
en de leider van de tegenstander bied je een drankje aan. Het mDWF wordt door de 
scheidsrechter ingevuld, inclusief eventuele getrokken kaarten (B-categorie: directe rode 
kaarten worden ingevuld; gele kaarten worden als tijdstraf (aantal) vermeld). De 
leider/ouder van Overasseltse Boys blijft bij de scheidsrechter totdat de scheidsechter 
aangeeft dat alles is afgehandeld. Bij voorkeur wordt de scheidsrechter naar de 
parkeerplaats begeleid. 

7. Het is prettig als de scheidrechter rondom en tijdens de wedstrijd weet waar hij zijn 
aanspreekpunt kan vinden, bijv. als er onrust is. 

Let wel: de bestuurskamer is alleen toegankelijk voor bestuursleden, leiders (of ouders in de rol van 
gastheer), scheidsrechters en een eventuele wedstrijdcoördinator. Dit om eventuele (zinloze) 
discussies te voorkomen! 

Plezier staat voorop. Laten we er met z’n allen een plezierige wedstrijd van maken! 
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Bijlage II Fair-playprijs (verder te ontwikkelen in samenspraak 
scheidsrechters) 
Met ingang van seizoen 2023/2024 zal er een fairplayprijs worden uitgereikt aan zowel een 
seniorenteam als jeugdteam (elftal). Dit zal twee keer per seizoen gebeuren: in de winterstop en aan 
het einde van het seizoen. Doel van deze prijs is om iedereen bewust te maken van de belangrijke rol 
die een scheidsrechter in het voetbal inneemt en om positief gedrag te stimulren. 

Werkwijze 
Na iedere wedstrijd zal de scheidsrechter een beoordelingsformulier invullen. Hij zal een aantal 
punten beoordelen. Het gemiddelde van deze punten geeft hij door aan [lid 
scheidsrechterscommissie]. Deze houdt een de score het team met de hoogste score wint de 
fairplayprijs. Deze prijs bestaat uit: 

- Jeugdteam: gratis broodje frikandel/kroket/… per lid 

- 50 munten te besteden in de kantine 

Beoordeling 
Op de volgende punten geeft de scheidsrechters op een schaal van 1 (heel slecht) tot 5 (heel goed) 
een beoordeling: 

1. Ontvangst voor de wedstrijd    1 2 3 4 5 

a. Aan de scheidsrechterstafel 

2. Ontvangen drankje in de rust    1 2 3 4 5 

3. Bedanken van de wedstrijd door spelers en leiding 1 2 3 4 5 

4. Sportiviteit tijdens de wedstrijd/gedrag naar de scheids 1 2 3 4 5 

5. Ontvangst na de wedstrijd    1 2 3 4 5 

a. Aan de scheidsrechterstafel 
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Bijlage III Communicatie 
 

Werkwijze scheidsrechterscommissie (versie augustus 2022) 
1. De scheidsrechterscommissie stelt de scheidsrechters aan via Sportlink 

2. De aanstellingen zijn zichtbaar uiterlijk 2 woensdagen vóór de 

wedstrijd. Dus als een wedstrijd op 18 september plaatsvindt, is de 

aanstelling uiterlijk woensdagavond 7 september zichtbaar 

3. De aanstellingen worden zichtbaar in voetbal.nl → klik onder kopje 

persoonlijk op programma. Daar vind je jouw aangestelde wedstrijden  

4. Joost stuurt de zondag 2 weken voor de aan te stellen wedstrijden een 

appje met de vraag wie er beschikbaar is. Voor maandagavond wordt 

dit dan doorgegeven. 

5. Indien seniorenteams geen scheidsrechters aangesteld hebben 

gekregen, zorgen zij zelf voor een oplossing. Deze teams ontvangen 

een lijst met scheidsrechters die ze eventueel kunnen benaderen. 

Gemaakte kosten worden vergoed door de vereniging. Het aanstellen 

van scheidsrechters voor de jeugdteams valt geheel onder de 

verantwoordelijkheid van de scheidsrechterscommissie.  

6. Beschikbare scheidsrechters: 

Naam 
Richard van den Hoogen 
Gert Mulder 
Jasper Mulder 
Gé de Wildt 
Jan Janssen 
Jan van de Burgt 
Wim Toisuta 
Thymen van den Broek 
Tobi de Hair 

7. Een deel van de JO19 zal fluiten bij de JO12. Richard van den Hoogen zal deze 

spelers begeleiden. Joost of Jacques is reserve 

8. Martien van de Groes en Theo Stolk (op zondag) zijn beschikbaar om nieuwe 

scheidsrechters te begeleiden. 

9. Leiders beschikken over het protocol ontvangst bij thuiswedstrijden. Dit protocol 

dient te worden gevolgd. 

10. Alle incidenten, maar zeker directe rode kaarten en (tijdelijke) stakingen worden 

gemeld aan de scheidsrechterscommissie. Samen kunnen we dan bekijken welke 

stappen we moeten ondernemen. 

11. Scheidsrechterscommissie seizoen 2022-2023 

1. Joost Rutgers-van Eck 

2. Jacques van de Groes 

3. Vacature 

12. Bereikbaarheid: arbitrage@overasseltseboys.nl en via de groepsapp. Schroom 

niet om om wat voor reden dan ook een vraag te stellen of contact op te nemen. 

mailto:arbitrage@overasseltseboys.nl
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13. Bijeenkomsten dit seizoen: 

1. Zaterdag 27 augustus om 10.00 uur 

2. Zaterdag 21 januari 2023 om 11.30 uur 

3. … juni 2023 

 

Werkwijze scheidsrechterscommissie Wedstrijden seniorenteams (versie oktober 
2022) 

 

1. De scheidsrechterscommissie stelt de scheidsrechters aan via Sportlink 

2. De aanstellingen zijn zichtbaar uiterlijk 2 woensdagen vóór de wedstrijd. Dus als een 

wedstrijd op 18 september plaatsvindt, is de aanstelling uiterlijk woensdagavond 7 

september zichtbaar 

3. De aanstellingen worden zichtbaar in wedstrijdapp voetbal.nl 

4. We hebben niet genoeg scheidsrechters om álle wedstrijden intern aan te stellen. 

Aanstellingen gebeuren op basis van evenredigheid. 

5. Indien seniorenteams geen scheidsrechters aangesteld hebben gekregen, zorgen zij 

zelf voor een oplossing. Wellicht is er iemand binnen het team die wilt fluiten, je kunt 

ook iemand van buiten de vereniging vragen etc. Zie de lijst hieronder. Het aanstellen 

van scheidsrechters voor de jeugdteams valt geheel onder de verantwoordelijkheid 

van de scheidsrechterscommissie.  

6. Gemaakte omkosten worden vergoed door de vereniging. De kosten worden direct 

na de wedstrijd contant vergoed. De leider vult een declaratieformulier in en levert 

deze in bij de barwedewerker. Die zal het geld contant overhandigen, waarna ter 

plekke kan worden uitbetaald. De in te vullen briefjes liggen naast de printer in de 

bestuurskamer. 

7. Jullie ontvangen aan het begin van het seizoen een protocol ontvangst bij 

thuiswedstrijden. Dit protocol graag lezen en gebruiken bij iedere thuiswedstrijd. 

8. Alle incidenten, maar zeker directe rode kaarten en (tijdelijke) stakingen worden 

gemeld aan de scheidsrechterscommissie. Samen kunnen we dan bekijken welke 

stappen we moeten ondernemen. 

9. Scheidsrechterscommissie seizoen 2022-2023 

4. Joost Rutgers-van Eck 

5. Jacques van de Groes 

6. Vacature 

10. Bereikbaarheid: arbitrage@overasseltseboys.nl. Schroom niet om om wat voor 

reden dan ook een vraag te stellen of contact op te nemen. 

11. Scheidsrechters die je kunt benaderen 

Naam Telefoonnummer 
Luuk van Zuijlen 06 48 58 47 08 
Ben de Jong 06 408 12 797 
Martijn 06 19 57 85 19 
Adil Saber 06 19 62 63 94 
Humpry Janssen 06 166 49 397 
Rick Verstegen 06 41 757 482 

mailto:arbitrage@overasseltseboys.nl


 

15 Beleidsplan arbitrage – versie januari 2023 

Bijlage IV  
Richtlijnen fluiten door jeugdspelers (versie oktober 2022) 
 

1. Je bent uiterlijk een half uur voor de wedstrijd aanwezig en je meldt je in de kantine. Daar 
ontmoet je je begeleider. 

2. Samen met je begeleider maak je kennis met de leiders van beide teams, zodat ze weten dat 
jij fluit. 

3. Je fluit in trainingspak of neutrale sportkleding. Je mag ook een scheidsrechterstenue van de 
club lenen. 

4. Neem een pen (of twee) mee, zodat je de doelpunten kunt opschrijven. Notitieboekje en fluit 
krijg je van de begeleider. 

5. Zorg dat je een horloge (met stopwatch) bij je hebt. 

6. Je mag voor en na de wedstrijd aan jouw begeleider advies vragen, evenals in de rust. 
Probeer dat op een enigszins rustige plaats te doen. 

7. Kijk goed welk team je fluiten. Informatie over de spelregels vind je hier: 

• Spelregels JO12 en JO11 

• Spelregels JO10 

8. Als het even kan, wordt iedereen twee keer per seizoen aangesteld. 

9. Maak vooral plezier! Fluiten is leuk! 

10. Ben je ziek? Dan zorg je ZELF voor vervanging. Geef het door aan je leider én Jacques van de 
Groes dat je hebt geruild: 06 20 866 147 

11. Goede, maar ook slechte ervaringen, tips etc. horen we graag! Stuur dan een mailtje naar 
arbitrage@overasseltseboys.nl of stuur Jacques en appje. 
 

  

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27162/0764-infographic-8t8
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27161/0764-infographic-6t6
mailto:arbitrage@overasseltseboys.nl
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Richtlijnen begeleiders (versie oktober 2022) 
 

1. Je bent uiterlijk een half uur voor de wedstrijd aanwezig. Daar ontmoet je de scheidsrechter. 

2. Samen met de scheidsrechter maak je kennis met de leiders van beide teams, zodat ze weten 
wie er fluit. 

3. De begeleider zorgt voor een fluit en een notitieboekje (deze liggen in de mand in het 
washok). Graag de notitieboekjes weer innemen na de wedstrijd en in de mand leggen. 

4. Je geeft aan waar je tijdens de wedstrijd gaat staan. Mochten er problemen ontstaan, dan 
weet de scheidsrechter waar hij naar toe moet.  

5. Je bemoeit je niet met het fluiten van de wedstrijd. Je mag wel begeleiders en ouders 
aanspreken bij misdragingen en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wees hierop alert 
en grijp liever te vroeg dan te laat in! 

6. Je mag voor en na de wedstrijd advies geven, evenals in de rust. Probeer dat op een enigszins 
rustige plaats te doen. 

7. Je bent een begeleider. Stimuleer de scheidsrechter, maak hem enthousiast en geef hem 
vertrouwen. Uiteindelijk is het leiden van pupillen vooral als spelleider. Belangrijke spelregels 
kunnen besproken worden, maar de focus ligt bij het opdoen van ervaring en vooral plezier! 

8. Overasseltse Boys hanteert vanuit het beleidsplan dat met het juiste aantal spelers wordt 
gespeeld. Let erop dat leiders van tegenstanders discussies over spelen met meer 
spelers niet aangaan met de scheidsrechter, maar desnoods met jou. 

9. Kijk goed welk team de scheidsrechter moet fluiten. Informatie over de spelregels vind je 
hier: 

• Spelregels JO12 en JO11 

• Spelregels JO10 

10. Goede, maar ook slechte ervaringen, tips etc. horen we graag! Stuur dan een mailtje naar 
arbitrage@overasseltseboys.nl of stuur Jacques en appje. 
 

  

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27162/0764-infographic-8t8
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27161/0764-infographic-6t6
mailto:arbitrage@overasseltseboys.nl
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Bijlage V Handvat begeleiders 
Begeleidingsrapport scheidsrechter (in opleiding)  

Naam scheidsrechter :  
Wedstrijd  :    Uitslag :  
Karakter van de wedstrijd :   

Datum  :     

Per regel aankruisen of het een plus- of kluspunt  is. Kluspunten beschrijven in concreet waarneembaar gedrag. 

Vaardigheid Pluspunten Kluspunten 

1. Volgen & positie kiezen 

 Volgt het spel dichtbij met goed overzicht 
 

 
  

 Kiest goed positie bij m.n. hoekschop/vrije schop 
 

 
  

2. Toepassing spelregels   

 Beoordeelt duels voldoende 
 

 
  

 Handelt op juiste wijze bij 'foute' ingooi 
 

 
  

 Past regels mbt terugspeelbal juist toe  
 

 
  

 Past regels mbt hoekschop juist toe 
 

 
  

 Past regels mbt doelschop juist toe 
 

 
  

3. Leiding geven 

 Geeft duidelijk fluitsignaal met goede intonatie 
 

 
  

 Voelt de wedstrijd aan 
 

 
  

 Geeft daar waar nodig uitleg   
 

 
  

 Treedt kordaat op 
 

 
  

 Heeft uitrusting in orde     
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4. Sportieve sfeer 

 Respecteert waarden en normen 
 

 
  

 Treedt op tegen incorrect gedrag 
 

 
  

 Vertoont voorbeeldgedrag 
 

 
  

 Praat op correcte wijze met spelers 
 

 
  

6. Persoonlijke ontwikkeling   

 Heeft voldoende zelfkritiek 
 

 
  

 

 Toont begrip, is goed te coachen 
 

 
  

 

 Korte toelichting/tips/adviezen 

 

 

 

     

    Naam begeleider:                                                          Handtekening begeleider: 
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Bijlage VI 
11 afspraken over respect op De Passelêgt (uit handboek normen en waarden) 
 

Overasseltse Boys verwacht van eenieder die aanwezig is op haar sportpark fatsoenlijk gedrag. Als 
steuntje in de rug, hangen op diverse plaatsen doe volgende 11 afspraken: 

1. We hebben respect voor onze medespelers, trainers, leiders, scheidsrechters, tegenstanders 
en alle andere vrijwilligers. 

2. We sporten voor ons plezier en zorgen ervoor dat iedereen plezier heeft. 

3. We komen afspraken na, dus ook de spelregels! 

4. We luisteren naar elkaar en laten elkaar in onze waarde. 

5. We zijn zuinig op de spullen van een ander, van onszelf en op de spullen van onze vereniging. 

6. We vertegenwoordigen onze vereniging rondom en tijdens een wedstrijd. We gedragen ons 
en doen geen dingen die de vereniging schade kunnen toebrengen. 

7. We spreken elkaar aan op een rustige en positieve wijze! 

8. We praten niet over elkaar, maar met elkaar. Zoek bij een probleem de juiste persoon en 
probeer samen een oplossing te vinden. 

9. We drinken rondom het veld uit plastic glazen en zorgen ervoor dat er geen alcohol in onze 
drank zit. Uiteraard ruimen we alles netjes op! 

10. Onze ouders zijn positief en betrokken en dragen waar mogelijk een steentje bij aan onze 
vereniging. 

11. Onze toeschouwers zijn positief en sportief naar onze eigen leden en de tegenstanders. 

 

 

 


