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2. Voorwoord 
 
 
 
In het Voetbalbeleidsplan Wijhe ’92 (2007 – 2011) “Samenwerken aan verdere 
groei van prestaties en plezier!” staat in hoofdstuk 8.1 “Scheidsrechters”: 
Een vrijwilligersfunctie waarvoor speciale aandacht vereist is, betreft de scheidsrechters. Ook 
binnen Wijhe ’92 is er een dreigend scheidsrechterstekort. Hiervoor dient specifiek beleid 
opgezet te worden, want zonder scheidsrechters zijn wedstrijden niet meer mogelijk. De 
KNVB heeft enige jaren geleden een apart project opgestart om het dreigende tekort aan 
scheidsrechters tegen te gaan. De aandacht van Wijhe ’92 dient dus uit te gaan naar de 
zogenaamde clubscheidsrechters. Deze fluiten de recreatieve seniorenteams en de meeste 
jeugdteams (met uitzondering van de selectieteams bij de jeugd). 
Wijhe ’92 kiest ervoor om een werkgroep in te stellen die de problematiek in kaart brengt en 
oplossingsvoorstellen doet. Door deze werkwijze wordt beoogd een beter ingekaderd en 
doordacht beleid te ontwikkelen. 
 
Suggesties die deze werkgroep mee dient te nemen zijn: 
� Stimuleren van volgen van scheidsrechtercursussen bij de jeugd (scheidsrechtersklas 

maken); 
� Spelers op jonge leeftijd (beurtelings) al wedstrijden van jongere jeugd laten fluiten 

(bijvoorbeeld A jeugd fluit D wedstrijden en B jeugd fluit E en F wedstrijden); 
� Jaarlijks meedoen aan spelregeltest van scheidsrechtersvereniging; 
� Teams bij tourbeurt (volgens planningsoverzicht) zelf een scheidsrechter laten leveren; 
� Trainers, leiders en spelers die niet respectvol omgaan met de clubscheidsrechters ter 

verantwoording roepen. Als strafmaatregel kan eventueel het verplicht fluiten van een 
wedstrijd worden opgelegd; 

� Faciliteiten/voorzieningen die er zijn voor scheidsrechters bezien en eventueel kleine 
onkostenvergoeding verstrekken; 

� Vast aanspreekpunt voor clubscheidsrechters bepalen (scheidsrechterscoördinator). 

 
 
 
 
Opdracht aan de werkgroep scheidsrechters was: 
“Breng voor het eind juni 2008 de problematiek van het scheidsrechterstekort in 
kaart en kom met een voorstel met verbeterpunten aan het voetbalbestuur.” 
 
De opdracht heeft geleid tot het Arbitrageplan. 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep scheidsrechters. 
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3. Inleiding 
 
 
 
Waarden en normen staan bij Wijhe ‘92 hoog in het vaandel. 
 
 
De werkgroep scheidsrechters is van mening dat als op het sportveld zich zaken 
voordoen als scheldende ouders, leden die zich aan niet te tolereren taalgebruik 
schuldig maken etc. hier adequaat op ingesprongen moet worden en de betreffende 
personen er op aangesproken moeten worden. 
 
 
Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door 
spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig in twijfel getrokken. 
Plezier hebben in het leiden van een wedstrijd is sterk afhankelijk van de eigen 
leden, hun ouders en natuurlijk de spelers van de tegenpartij met aanhang. 
Zij dienen respect te hebben voor de “scheidsrechter”, immers ook hij1 kan een fout 
maken. Respect voor de scheidsrechter moet vanzelfsprekend worden bij Wijhe ‘92. 
Het bestuur en kader van Wijhe ‘92 moeten hieraan meewerken. 
Met andere woorden: 
Voed spelers zo op dat ze respect hebben voor de scheidsrechter en durf anderen 
die dat niet hebben hierop aan te spreken! 
 
 
Het leiden van wedstrijden is ook een sport en voor een vereniging als Wijhe ‘92 
met op dit moment 950 leden en 40 teams in competitie zijn verenigings-
scheidsrechters van grote betekenis. Toch is dit een groep die vaak vergeten wordt. 
Verbeterpunten zijn er altijd en dit arbitrageplan is er om alles wat met onze 
verenigingsscheidsrechters te maken heeft te optimaliseren. 
 
 
Het leiden van wedstrijden bij Wijhe ‘92 moet een begrip worden, de 
verenigingsscheidsrechters moeten plezier hebben in het leiden van wedstrijden bij 
onze club en moeten een duidelijke plaats krijgen in de totale 
verenigingsorganisatie. 
 
 
In dit arbitrageplan geven wij aan hoe de arbitrage bij de voetbal van Wijhe ‘92 
geregeld is en hoe het in onze ogen beter kan. Om het arbitrageplan werkbaar te 
maken en te houden is bewust gekozen voor een beknopte opzet. 
Het ligt in de bedoeling dit arbitrageplan in het jaar 2011 te evalueren en daar waar 
nodig aan te passen. 
 
 
 
 
 
Namens de werkgroep scheidsrechters: 
Hennie Koekoek, 
Adrie Bolijn 

                                                 
1
 Waar hij staat kan ook zij worden gelezen. Voor de leesbaarheid is voor de hij-vorm gekozen. 
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4. Doel arbitrageplan 
 
 
 
Doel: 
De doelstelling van dit arbitrageplan is om voldoende opgeleide scheidrechters voor 
zowel de zaterdag als de zondag te hebben en te behouden. 
 
 
Wij willen dit bereiken door: 
1. werving van nieuwe scheidsrechters; 
2. het verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter; 
3. het scheppen van een aantrekkelijk klimaat, waarbij: 

o de scheidsrechter plezier heeft in het fluiten van een wedstrijd; 
o de scheidsrechter met respect behandeld wordt; 
o de scheidsrechter zich vóór, tijdens en na een wedstrijd veilig voelt. 

4. het waarborgen en verbeteren de kwaliteit van de arbitrage door goede 
opleiding en begeleiding; 

5. het bevorderen van de doorstroming van de zaterdag naar de zondag. 
 
 
Tevens is dit een naslagwerk voor eventuele opvolgers in de toekomst. 
 
 
 
Kortom: 
Door een aantrekkelijk klimaat te scheppen, is het gemakkelijker om de bestaande 
scheidsrechters te behouden en om nieuwe aan te trekken. 
Tevens gaan wij in op de opleiding en begeleiding van onze 
verenigingsscheidsrechters en het opleiden van praktijkbegeleiders. 
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5. De scheidsrechterscommissie 
 
 
 
5.1. Inleiding 

Op dit moment nemen de verenigingsscheidsrechters een positie in die naar ons 
idee ondergewaardeerd wordt en die aan verbetering toe is. Ons streven is om een 
scheidsrechterscommissie in het leven te roepen die alles aangaande deze groep 
gaat organiseren. 
Wij willen hier niet mee zeggen dat dan alles niet goed geregeld is, maar volgens 
ons kan het nog beter en de groep scheidsrechters, overigens in geheel Nederland, 
vergrijst, dus actie is hard nodig. 
 
 
We streven hierbij het volgende organogram na: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
De scheidsrechterscommissie bestaat uit een bestuurslid Dagelijks Bestuur (DB) 
van het voetbalbestuur en een drietal scheidsrechtercoördinatoren. 
De drie scheidsrechterscoördinatoren maken tegelijkertijd deel uit van 
respectievelijk de seniorencommissie en de jeugdcommissie, dit om de lijnen met 
de commissies en met name het wedstrijdsecretariaat kort te houden. 
De drie scheidsrechterscoördinatoren coördineren alles wat de scheidsrechters 
betreft. 

Voetbalbestuur Wijhe ‘92 

Scheidsrechterscommissie 
(bestuurslid DB voetbalbestuur + 
scheidsrechtercoördinatoren) 

Praktijkbegeleiders Verenigingsscheidsrechters 

Scheidsrechterscoördinatoren: 
 

1. Scheidsrechtercoördinator senioren 
2. Scheidsrechtercoördinator junioren (A-B-C-jeugd) 
3. Scheidsrechtercoördinator pupillen (D-E-F-jeugd) 
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5.2. Bestuurslid Dagelijks Bestuur (DB) voetbalbestuur 

Het bestuurslid DB van het voetbalbestuur is de voorzitter van de 
scheidsrechterscommissie. 
De belangrijkste taken als voorzitter zijn: 
� leiding te geven aan de scheidsrechterscommissie; 
� coördineren van de werkzaamheden binnen de scheidsrechterscommissie; 
� de verbindingsschakel zijn tussen de scheidsrechterscommissie en het 

voetbalbestuur. 
 
 
 
5.3. De scheidsrechtercoördinator 

Wijhe ’92 kent drie scheidsrechtercoördinatoren: 
 
1. Scheidsrechtercoördinator senioren; 

De scheidsrechtercoördinator senioren is tevens lid van de Seniorencommissie. 
2. Scheidsrechtercoördinator junioren (A-B-C-jeugd); 
3. Scheidsrechtercoördinator pupillen (D-E-F-jeugd). 

Eén van de jeugdscheidsrechtercoördinatoren (junioren/pupillen) is tevens lid 
van de Jeugdcommissie. 

 
De scheidsrechtercoördinator verzorgt alle werkzaamheden die betrekking hebben 
op de verenigingscheidsrechters. 
Uitgesplitst in taken: 
1. Coördinatie (assistent) scheidsrechters; 
2. Plannen en voorzitten scheidsrechtersbijeenkomsten; 
3. Regelen verenigingscheidsrechters voor de lagere teams; 
4. Regelen verenigingscheidsrechters voor de oefenwedstrijden. 
 
 
 
5.4. De scheidsrechterscommissie 

De hoofdtaken van de scheidsrechterscommissie zijn: 
 
� Verzorgen van opleidingen voor scheidsrechters; 
� Scouting (assistent)scheidsrechters; 
� Communicatie met KNVB omtrent arbitrage; 
� Verzorgen faciliteiten rondom (assistent) scheidsrechters; 
� (indien noodzakelijk) budget regelen voor arbitrage; 
� Kwaliteitsbewaking arbitrage; 
� Verzorgen van aandacht voor arbitrage binnen de vereniging; 
� Veranderende spelregels doorgeven aan scheidsrechterscoördinatoren; 
� Controleren van beleidsafspraken t.a.v. gele/rode kaarten/ tijdstraffen; 
� Aanmelden verenigingsscheidsrechters naar KNVB; 
� Andere bijkomende zaken. 
 



Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal 8 

6. De verenigingsscheidsrechter 
 
 
 
De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en 
staat voor de taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het 
spel met plezier spelen, beleven en leren. 
 
 
Wijhe ‘92 onderscheidt de volgende verenigingsscheidsrechters: 
a) Scheidsrechter senioren; 

Zij fluiten wedstrijden van de (lagere) seniorenelftallen en van 
oefenwedstrijden. 

b) Scheidsrechter junioren (A-B-C-jeugd); 
Zij fluiten wedstrijden van de (lagere) juniorelftallen en van oefenwedstrijden. 

c) Scheidsrechter pupillen (D-E-F-jeugd). 
Zij fluiten wedstrijden van de (lagere) pupillenelftallen en van 
oefenwedstrijden. 

 
 
 
6.1. Profielschetsen 

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren streven wij naar om aan de volgende 
profielschetsen te voldoen: 
 
Scheidsrechter senioren: 
- Minimum leeftijd 16 jaar; 
- Bij voorkeur actief voetballen of gevoetbald hebben; 
- lid van Wijhe ’92 en/of KNVB; 
- Bereid zijn de cursus Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) te volgen; 
- Beschikbaar zijn om op zaterdag en/of zondag wedstrijden te leiden. 
 
Scheidsrechter junioren: 
- Minimum leeftijd 15 jaar; 
- Bij voorkeur actief voetballen of gevoetbald hebben; 
- lid van Wijhe ’92 en/of KNVB; 
- Bereid zijn de cursus juniorenscheidsrechter of de Basis Opleiding 

Scheidsrechter (BOS) te volgen; 
- Beschikbaar zijn op zaterdagmiddag om juniorenwedstrijden te leiden. 
 
Scheidsrechter pupillen: 
- Minimum leeftijd 12 jaar; 
- Bij voorkeur actief voetballen of gevoetbald hebben; 
- lid van Wijhe ’92 en/of KNVB; 
- Bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen; 
- Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijdjes te leiden. 
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6.2. Hoofdtaken 

De verenigingsscheidsrechter heeft vijf hoofdtaken: 
1. Volgen van het spel en toepassen van de spelregels; 
2. Optreden bij beslismomenten; 
3. Communiceren met spelers; 
4. Afhandelen formaliteiten (administratie); 
5. Bijwonen van scheidsrechtersbijeenkomsten. 
 
De verenigingsscheidsrechter heeft een positieve instelling, voelt zich betrokken bij 
het wel en wee van de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat 
open voor begeleiding door een praktijkbegeleider. 
 
 
 
6.3. Opleiding 

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. 
 
 
Ons streven is om scheidsrechters die de jeugd op zaterdag fluiten door te laten 
stromen naar de senioren/dames op zondag. 
Alle aspirant-scheidsrechters volgen een KNVB scheidsrechters cursus en krijgen de 
kans om door te groeien tot eventueel KNVB scheidsrechter. 
 
 
 
Binnen de KNVB zijn o.a. de volgende opleidingen mogelijk: 
- Pupillenscheidsrechter (E + F jeugd); 
- Juniorenscheidsrechter (D + C jeugd); 
- Basis Opleiding Scheidsrechter (A + B jeugd en senioren); 
- Assistent scheidsrechter; 
- Praktijkbegeleider Scheidsrechters Veldvoetbal; 
 
 
Indien mogelijk zullen opleidingen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging worden 
georganiseerd of in samenwerking met andere (buur)verenigingen. 
 



Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal 10 

7. De Praktijkbegeleider 
 
 
 
Wijhe ‘92 heeft de beschikking over een aantal praktijkbegeleiders. 
 
De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te 
stimuleren, te motiveren en feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) 
verbetering van het prestatieniveau. 
 
 
Door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de 
praktijkbegeleider de scheidsrechter te laten terug kijken op het eigen handelen, 
waarvan het de bedoeling is dat dit een positieve bijdrage oplevert in zijn en/of 
haar ontwikkeling als scheidsrechter. 
 
 
De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van hun 
pupillen en dit communiceren met de scheidsrechterscoördinatoren. 
 
 
 
7.1. Profielschets praktijkbegeleider 

- Gekwalificeerd BOS, SO II, of verenigingsscheidsrechter; 
- Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
- Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling; 
- Onderschrijft de doelstelling van de vereniging; 
- Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan; 
- Is in staat goed om te gaan met de doelgroep; 
- Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de 

scheidsrechterscoördinatoren; 
- Is bereid de cursus “Praktijkbegeleider scheidsrechters veldvoetbal” te volgen. 
 
 
 
7.2. Begeleiding 

De praktijkbegeleiders begeleiden verenigingscheidsrechters. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van begeleidingsrapporten van de KNVB. 
 
 
Door scheidsrechters op de juiste wijze te informeren, adviseren en te 
ondersteunen zal het vertrouwen en de deskundigheid van de scheidsrechter op 
een positieve manier worden beïnvloed, wat weer kan bijdragen aan het behoud 
van scheidsrechters. 
 
 
De praktijkbegeleider streeft er naar om in het begin van het seizoen elke 
scheidsrechter van een overzicht te voorzien van de aanstelling van de 
verenigingsscheidsrechters met de daarbij behorende wedstrijden tot aan de 
winterstop. 
Na de winterstop wordt er, aan de hand van de O.M., zo snel mogelijk doorgegeven 
aan de scheidsrechters wanneer ze een wedstrijd mogen leiden. 
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8. Werving, selectie en behoud 
 
 
 
8.1. Werving 

Bij Wijhe ‘92 zijn drie scheidsrechterscoördinatoren actief, twee voor de 
jeugdafdeling (junioren en pupillen) en één voor de seniorenafdeling, die door 
persoonlijke benadering verenigingsscheidsrechters proberen te werven. 
Dit begint meestal bij de jeugd en bij voorkeur bij de C-jeugd, maar ook leden die 
stoppen met actief voetballen worden benaderd om op zaterdag en/of zondag een 
wedstrijd te leiden. 
 
 
Het werven van scheidsrechters gebeurt bij voorkeur onder eigen leden en/of oud 
leden, maar ook kandidaten van buiten de vereniging met de nodige voetbal 
achtergrond en/of kennis van zaken komen in aanmerking. 
 
 
 
8.2. Selectie 

Gelukkig zijn ook de scheidsrechters niet allemaal hetzelfde, de één heeft meer 
kwaliteiten dan de ander en door de scheidsrechters te beoordelen kan er een 
selectie worden gemaakt wie de hogere en wie de lagere elftallen mag gaan fluiten. 
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de mening van de scheidsrechter zelf en 
gevraagd op welk niveau hij/zij wil fluiten. 
Wijhe ‘92 selecteert en vraagt de mening van de persoon zelf om hem/haar in 
bescherming te nemen, immers een te hoog niveau is niet goed, maar een te laag 
niveau ook niet. 
 
De selectie wordt mede bepaald door: 
- Wensen scheidsrechter; 
- Deskundigheid scheidsrechter; 
- Beoordeling praktijkbegeleider.  
 
 
 
8.3. Behoud 

Het werven van scheidsrechters is al een hele klus, dus is het zaak de 
scheidsrechters die je hebt, voor Wijhe ‘92 te behouden. Wij trachten dit te doen 
door een klimaat te scheppen waarbij de scheidsrechters zich prettig voelen en er 
voor te zorgen dat er altijd een aanspreekpunt voor ze is waar ze op terug kunnen 
vallen bij eventuele problemen. 
Bij Wijhe ‘92 zijn dit de scheidsrechterscoördinatoren. 
 
Jaarlijks vóór aanvang van de competitie is er overleg met alle scheidsrechters en 
praktijkbegeleiders over diverse zaken zoals o.a. spelregelwijzigingen, het omgaan 
met gele en rode kaarten, wedstrijdgerichte situaties, kleding en vergoedingen. 
Alle verenigingsscheidsrechters worden door Wijhe ‘92 voorzien van een 
scheidsrechterstenue. 
 
We gaan de sponsorcommissie verzoeken een sponsor te werven die onze 
verenigingsscheidsrechters binnen de kaders van de regelgeving van de KNVB van 
een kleding gaat voorzien. Alle verenigingsscheidsrechters worden uitgenodigd voor 
de vrijwilligersavond van Wijhe ‘92. 
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9. Verbeterpunten 
 
 
 
De opdracht aan de werkgroep was: 
Breng voor het eind juni 2008 de problematiek van het scheidsrechterstekort in 
kaart en kom met een voorstel met verbeterpunten aan het voetbalbestuur. 
 
Hieronder een opsomming van de verbeterpunten waarin de werkgroep 
scheidsrechters het voetbalbestuur Wijhe ‘92 het volgende adviseert: 
 
� Het in leven roepen van een Scheidsrechterscommissie; 
� De verenigingsscheidsrechters een duidelijke plaats geven in de totale 

verenigingsorganisatie; 
� Werken aan sponsoring van de scheidsrechters en aan reclamevoering op de 

shirts; 
� Betere communicatie tussen betreffende organen als KNVB. 
� Een vaste rubriek inruimen voor de verenigingsscheidsrechters op onze 

website/clubblad; 
� Beter gebruik maken van de diensten van de praktijkbegeleiders; 
� Werken aan een betere doorstroming van het fluiten van de jeugd op zaterdag 

naar de senioren op zondag; 
� Betere ontvangst en begeleiding van de scheidsrechters; 
� Betere faciliteiten voor elke scheidsrechter; 

als scheidsrechterstenue, scheidsrechtersblocs, setje met standen, gele en rode 
kaarten, pen, etc. 

� Duidelijkheid geven (en ondersteuning bieden) aan de 
verenigingsscheidsrechters omtrent het geven van kaarten en tijdstraffen; 

� Er moet een duidelijke en overzichtelijke plaats (achter de schuifwand) komen 
waar men alle formulieren (wedstrijd – straf- verweerformulieren) kan vinden. 

� Een wervingsactie die Wijhe ‘92 (nog) meer verenigingsscheidsrechters 
oplevert. 

� Organiseren van themabijeenkomsten; 
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Bijlage 1 
 
 
 
Vergoeding gediplomeerde scheidsrechters Wijhe ‘92 

 
 
De vergoeding geldt voor gediplomeerde verenigingsscheidsrechters die worden 
aangesteld door Wijhe ‘92. De door de KNVB aangestelde scheidsrechters vallen 
hier buiten; zij krijgen hun reguliere vergoeding via de KNVB. 
 
 
1. Scheidsrechters die van binnen Wijhe komen: 

a) actief (spelend) lid van Wijhe ‘92: 
o scheidsrechterstenue van Wijhe ’92 (in bruikleen); 
o 2 consumpties per wedstrijd; 
o vrijwilligersjas van Wijhe ’92 (in bruikleen). 

 
b) geen actief (niet-spelend)  lid van Wijhe ‘92: 

(deze dienen lid te zijn van Wijhe ’92 of KNVB) 
o vrij van contributiebetaling; 
o scheidsrechterstenue van Wijhe ’92 (in bruikleen); 
o 2 consumpties per wedstrijd; 
o vrijwilligersjas van Wijhe ’92 (in bruikleen). 

 
 
 
2. Scheidsrechters die van buiten Wijhe komen: 

(dienen lid te zijn van de KNVB) 
o Krijgen onkosten vergoeding (vast te stellen in het Voetbalbestuur); 
o 2 consumpties per wedstrijd. 
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Bijlage 2 
 
 
 
Ontvangst en begeleiding scheidsrechters en bezoekende clubs 

 
De organisatie van de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters en bezoekende 
clubs gebeurt onder verantwoordelijkheid van de seniorencommissie resp. 
jeugdcommissie. 
 
 
Bij de senioren gaat dat als volgt: 

door de seniorencommissie wordt een schema opgesteld, waarin voor ieder dagdeel 
een wedstrijdcoördinator wordt aangewezen. Tevens wordt hij/zij op het 
wedstrijdformulier vermeld. 
De dagdelen lopen van: 
� v.m. vanaf 08.45 uur; 
� n.m. vanaf 13.00 uur. 
 
Bij evt. wedstrijden door de week is dit een taak voor de leiders, behalve voor het 
1e elftal. 
 
Belangrijk is echter ook de representatie van het 1e en zo mogelijk ook het 2e 
elftal, zowel bij de uit-, als bij de thuiswedstrijden. Hier is een belangrijke taak 
weggelegd voor het (voetbal)bestuur. Het zou een goede zaak zijn om met 
meerdere personen hierbij aanwezig te zijn. 
 
Taken wedstrijdcoördinator: 
� Ontvangst en begeleiding (ass.)scheidsrechters/ leiders en eventuele 

(bestuurs)leden bezoekende clubs; 
� Scheidsrechters/ leiders voor en na de wedstrijd koffie e.d. aanbieden; 
� Scheidsrechters, indien noodzakelijk, vanaf het veld, e.d. begeleiden; 
� Ondersteuning geven bij het invullen van het wedstrijdformulier of andere 

papieren; 
� Zorg dragen voor thee of iets dergelijks, in de rust voor scheidsrechters en 

elftallen; 
� Informatie verstrekken; 
� Positief uitdragen van de naam van Wijhe’92. 
 
 
Bij de jeugd gaat dat als volgt: 

door de jeugdcommissie een schema wordt opgesteld, waarin voor ieder dagdeel 
een wedstrijdcoördinator wordt aangewezen en regelt de ontvangst en begeleiding. 
Mocht er geen wedstrijdcoördinator aanwezig zijn, dan (ver)zorgen de leiders van 
de diverse teams voor: 
� Ontvangst en begeleiding (ass.)scheidsrechters/ leiders; 
� Scheidsrechters/ leiders voor en na de wedstrijd koffie e.d. aanbieden; 
� Scheidsrechters, indien noodzakelijk, vanaf het veld, e.d. begeleiden; 
� Ondersteuning geven bij het invullen van het wedstrijdformulier of andere 

papieren; 
� Zorg dragen voor thee of iets dergelijks, in de rust voor scheidsrechters en 

elftallen; 
� Informatie verstrekken; 
� Positief uitdragen van de naam van Wijhe’92. 
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Bijlage 3 
 
 
 
Organisatie rond de wedstrijden 

 
 
 
Bij Wijhe ‘92 is het volgende geregeld rond de wedstrijden: 
 
De scheidsrechter is ruim voor tijd aanwezig: 
� meldt zich in het wedstrijdsecretariaat; 
� krijgt consumptie aangeboden; 
� levert, indien gewenst, waardevolle spullen in bij de wedstrijdcoördinator/leider; 
� wordt begeleid naar de kleedkamer; 
� krijgt wedstrijdbal en vlaggen van het beheer/ leider; 
 
 
De scheidsrechter begint warming-up en controleert speelveld. 
De scheidsrechter keert terug naar kleedkamer, controleert de spelerspassen en 
neemt het wedstrijdformulier in ontvangst;. 
De scheidsrechter treft de laatste voorbereidingen als: 
Tenue, fluit, pen en notitieblokje, horloge/stopwatch, tossmunt en de kaarten. 
 
 
1e helft. 

De scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer. 
 
 
Rust. 

In de rust gaat de scheidsrechter naar de kleedkamer; hij krijgt thee aangeboden; 
eventueel korte feedback van praktijkbegeleider (indien noodzakelijk). 
 
 
2e helft. 

De scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer. 
 
 
Na afloop. 

De scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld, hij levert de bal en vlaggen in 
bij het beheer/ leider. 
Na het douchen meldt de scheidsrechter bij wedstrijdsecretariaat. 
Hij krijgt een consumptie aangeboden en krijgt de waardevolle spullen terug van 
wedstrijdcoördinator/leider. 
De scheidsrechter handelt administratieve handelingen als het wedstrijdformulier 
en indien van toepassing eventuele strafrapporten. 
Mogelijk is er een korte nabespreking met praktijkbegeleider. 
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Bijlage 4 
 
 
 
De werkgroep scheidsrechters bestaat uit: 

 
 
� Henk van der Weerd oud scheidsrechter, begeleider nieuwe scheidsrechters 
� Jacob Geervliet  scheidsrechterscoördinator senioren 
� Tonnie Grave  scheidsrechtercoördinator junioren A, B en C 
� Sjoerd Nanninga  scheidsrechterscoördinator pupillen D, E en F 
� Henk Dijkslag  secretaris Jeugdcommissie / scheidsrechter 
� Hennie Koekoek  lid Voetbalbestuur / voorzitter Seniorencommissie 
� Adrie Bolijn  lid Hoofdbestuur / voorzitter Voetbalbestuur 
 
 
 
 
 
Overzicht van scheidsrechtercoördinatoren bij Wijhe ’92: 

 
 

Achternaam Voornaam scheidsrechtercoördinator 

Geervliet Jacob senioren 

Grave Tonnie junioren 

Nanninga Sjoerd pupillen 

   

 
 
 
 
 
Overzicht van praktijkbegeleiders bij Wijhe ‘92 

 
 

Achternaam Voornaam 

Van der Weerd Henk 

Kruit Willem 

Dijkslag Henk 

Nanninga Sjoerd 
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Bijlage 5 
 
 
 
Verenigingsscheidsrechters Wijhe ‘92 (BBHV35Z) 1 augustus 2008 
 

Scheidsrechters jeugd pupillen:         

Koen van den Berg Achter de Hoven 24  523408 

Djarno  Brokelman Grutto 27  523731 

Sietse  Dokman Overmaterhoek 29  523629 

Berjn  Eckelboom Ereprijs 11  523211 

Harold  Eikelboom Molenstraat 20  525705 

Jelle  Groen Scherpenzeelseweg  2  521123 

Sander  Hegteler Boerhaarseweg 2  524722 

Tim  Holterman Overmaterhoek 11   524978 

Niels  Koekkoek Enkweg 46  522056 

Alwin van Milgen Noorder Koeslag 56  522785 

Thom  Neplenbroek Lierderholthuisweg 6  523734 

Martijn  Olthof IJsselstraat 10  523021 

Merijn  Stegeman Raalterslag 9  523166 

Arjen  Strijdveen Krijtenberg 11  523448 

Wesley  Voppen Meerkoet 1  523745 

Kelvin te Wierik Leenstrastraat 17  522165 

Martin  Kolk Wijhezicht 58  522927 

Scheidsrechters jeugd junioren:     

Bert  Boersma Meidoorn 22  525556 

Henk  Dijkslag Zuider Koeslag 24  522312 

Theo  Dollenkamp Ereprijs 5  522833 

Gerald  Draaijer Noorder Koeslag 66  523407 

Johan  Draaijer Noorder Koeslag 66  523407 

Lambert  Eikelboom Pastinaak 3  524393 

Gerard  Koetsier Kolkweiden 45  523264 

Sjoerd  Nanninga Wiederhorsten 12  523349 

Kevin  Visser Molenenk 29  523431 

Scheidsrechters senioren:     

Ben  Harmens Daslever 5  522185 K.N.V.B. 

Wim  Kruit Boerhaar 10  525320 K.N.V.B. 

Tonnie van de Bosch Nijlandstraat 2  523419  

Jacob  Geertvliet Wiederhorsten 85  522652  

Maarten  Tollenaar Lekstraat (Deventer) 25 06 43942937  

Herman  Nijboer De Kupe 11  522520  

Geralt  Nijlant Oranjelaan 34  523228  (inv.) 

Theo  Dollenkamp Ereprijs 5  522833 (inv.) 

Dick van de Bosch Bergweg 39 0529 497662 (inv.) 

Rene van de Bosch G. Grooteweg 2 0529 497000 (inv.) 

Michael  van de Berg Wiederhorsten 21  523579 (inv.) 

Kevin   Visser Molenenk 29  523431 (inv.) 

Rob  Wippert    523525 (inv.) 
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Bijlage 6 
 
 
 
Tijdpad: 

15 november 2007  Werkgroep scheidsrechters 
    “Inventariseren en brainstormen”. 
 
 
28 februari 2008  Werkgroep scheidsrechters 
    “Opzet maken Arbitrageplan Wijhe ‘92”. 
 
 
13 maart ’08   Melding in Voetbalbestuur concept Arbitrageplan 
    Wijhe ’92 afdeling voetbal. 
 
 
Medio maart ’08  Melding in SC (Hennie Koekoek), TC (Adrie Bolijn a.i.),  
    JC (Henk Dijkslag) concept Arbitrageplan Wijhe ’92  
    afdeling voetbal. 
 
 
10 april 2008   Werkgroep scheidsrechters: bespreken 1e concept 
    Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal 
 
 
24 april 2008   Bespreking in Voetbalbestuur: stand van zaken concept 
    Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal. 
 
 
Medio april/mei ’08 Bespreking in SC (Hennie Koekoek), TC (Adrie Bolijn 

a.i.), JC(Henk Dijkslag): stand van zaken concept 
Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal. 

 
 
20 mei 2008   Werkgroep scheidsrechters: bespreken 2e concept 
    Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal 
 
 
29 mei 2008   Concept Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal naar 
    voetbalbestuur tegelijkertijd SC, TC, JC. 
 
 
20 augustus 2008  Startbijeenkomst Scheidsrechterscommissie. 
 
 
04 september 2008  Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal vastgesteld in  
    DB-Voetbalbestuur Wijhe ‘92. 
 
 
17 september 2008  presentatie Arbitrageplan Wijhe ’92 afdeling voetbal 


