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1 INLEIDING 

 

 

Voor u ligt het handboek arbitrage van de voetbalvereniging Katwijk. Een handboek waar wij als scheidsrech-

terscommissie uitermate trots op zijn. Toen in december 2014 besloten werd om de scheidsrechterscommissie 

op te starten waren terecht alle ogen op ons gericht. Voor ons was het een nieuwe frisse start die het mogelijk 

maakte om, door middel van een nieuw beleid, vernieuwing en verjonging door te voeren. Een belangrijk verbe-

terpunt kunt u terugzien in de vernieuwde structuur. Het is uitermate belangrijk dat de voetbalvereniging een 

visie heeft en een duidelijk omschreven taakverdeling binnen het scheidsrechtercorps. Daarnaast is het doel om 

plezier en kwaliteit toe te voegen en nieuwe frisse krachten te werven en begeleiden.  

Wij zijn er trots op dat het werk eind 2016 is beloond met het KNVB ARAG FairPlay certificaat. 

Het motto van de voetbalvereniging Katwijk is: “Topvoetbal door passie, plezier en respect.” Ook voor scheids-

rechters is dit motto zeker van toepassing. Sterker nog, als de scheidsrechter geen passie, plezier en respect 

geeft en ontvangt kan een voetbalvereniging en de scheidsrechter niet optimaal functioneren. Wij zijn er voor 

de scheidsrechters, en de scheidsrechters zijn er voor voetbalvereniging Katwijk.  

In het bijzonder gaat dank uit aan het jeugdbestuur van V.V. Katwijk die het mogelijk heeft gemaakt om deze 

onmisbare commissie haar werk te laten doen.  

Momenteel bestaat de commissie uit mannen. Vandaar is het taalgebruik gericht op hij, de voorzitter, etc. 

Veel plezier met het lezen van het handboek arbitrage.  

  

 

 

De scheidsrechterscommissie. 
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2 COMMISSIE STRUCTUUR  

 

2.1 VISIE 
 

Voetbalvereniging Katwijk heeft met 11 senioren- en 44 jeugdteams (2018) een grote hoeveelheid wedstrijden 

die op een goede manier moeten worden geleidt. Op dit moment zijn er echter steeds minder scheidsrechters 

beschikbaar voor het leiden van deze voetbalwedstrijden, hierdoor is instroom en verjonging nodig. Maar, het 

gaat niet alleen om het aantal beschikbare scheidsrechters, het gaat zeker ook om de kwaliteit. Het evenwicht 

tussen ervaren en jonge enthousiaste scheidsrechters dient te worden verbeterd. Dit is dan ook één van de be-

langrijkste pijlers van de scheidsrechterscommissie.  

Wij denken dat dit handboek en alles wat hierin staat op den duur resulteert in een arbitrage klimaat waar meer 

mensen bij willen horen. Wij denken dat het resulteert in een mindere afname, maar juist een toename van het 

aantal gekwalificeerde scheidsrechters. 

De Scheidsrechterscommissie heeft aan de hand van ervaringen en bevindingen een aantal pijlers opgesteld: 

℘ Verenigingsscheidsrechters mogen passie en plezier hebben voor hun taak.  

℘ Verenigingsscheidsrechters krijgen na een begeleidingsperiode de kans van v.v. Katwijk om de KNVB ver-

enigingsscheidsrechters opleiding te volgen. 

℘ KNVB scheidsrechters mogen zich thuis voelen op sportcomplex De Krom.  

℘ Er moet respectvol omgegaan worden met voetbalspelers en trainers, en we mogen dat terugverwachten 

voor onze scheidsrechters.  

℘ Een kleinschalige promotie-/degradatieregeling wordt ingesteld bij de verenigingsscheidsrechters. Er is 

dus sprake van carrièremogelijkheden.  

℘ Verjonging is nodig, ervaring blijft noodzakelijk.  
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2.2 FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN 
 

In en rondom de commissie zijn de volgende functies aanwezig. Een voorzitter, een bestuur functionaris, een 

scheidsrechters coördinator,  scheidsrechter coaches, een secretaris, verenigingsscheidsrechters en commissie-

leden.  

 

2.2.1 Voorzitter commissie  

 

Functieomschrijving 

 

De voorzitter van de Scheidsrechterscommissie houdt zich bezig met de organisatorische zaken wat betreft de 

arbitrage op de voetbalvereniging Katwijk. Hij werkt intensief samen met de bestuur functionaris1. Hij draagt 

zorg voor een goede structuur en organisatie binnen het arbitragekorps. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt 

de vicevoorzitter de taken over. 

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

De voorzitter van de scheidsrechterscommissie is eind verantwoordelijk voor het opstellen van het arbitragebe-

leid en de scholing van verenigingsscheidsrechters en scheidsrechtercoaches en legt verantwoording af aan de 

voorzitter jeugdbestuur. Hij zit vergadering voor en draagt bij commissievergaderingen de eindverantwoording. 

De voorzitter onderhoudt regelmatig contact en werkt samen met de scheidsrechters coördinator. Hiernaast 

bewaakt hij de kwaliteit van de arbitrage activiteiten. Daarnaast heeft hij de zelfde verantwoordelijkheden als 

elk ander commissielid.  

 

Kerntaken 

 

De voorzitter van de commissie heeft de volgende kerntaken:  

℘ Organiseren van commissievergaderingen en deze van een agenda voorzien.  

℘ Opstellen en coördineren van het arbitragebeleid.  

℘ Regelmatig overleg voeren met de bestuursfunctionaris en de scheidsrechterscoördinator.  

℘ Opleiden van verenigingsscheidsrechters en scheidsrechters coaches.  

℘ Bewaken van de kwaliteit van de arbitrage activiteiten, en beoordelingsgesprekken voeren.  

℘ Organiseren van Arbitrage bijeenkomsten.  

℘ Heeft stemrecht.  

1 : in deze is de bestuursfunctionaris de Jeugdvoorzitter welke tevens lid is van het hoofdbestuur. 
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2.2.2 Bestuursfunctionaris 

 

Functieomschrijving 

 

De bestuursfunctionaris is niet per definitie lid van de scheidsrechterscommissie. De Scheidsrechterscommissie 

is echter wel financieel afhankelijk van hem. Hij onderhoudt informatiecontact met de voorzitter van de 

Scheidsrechterscommissie. De bestuursfunctionaris bij de v.v. Katwijk is de jeugdcommissie voorzitter welke 

tevens lid is van het hoofd bestuur. 

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

De bestuursfunctionaris is financieel eindverantwoordelijk voor het gehele beleid. 

 

Kerntaken 

 

De bestuursfunctionaris heeft de volgende kerntaken:  

℘ Regelmatig overleg voeren met de voorzitter van de Scheidsrechterscommissie.  

℘ Op verzoek aanschuiven bij een commissievergadering.  

℘ Bij afwezigheid van de voorzitter scheidsrechterscommissie; de voorzitterstaak tijdelijk op zich nemen.  

℘ Heeft alleen stemrecht als hij lid is van de commissie.  

 

2.2.3 Secretaris commissie 

 

Functieomschrijving 

De secretaris van de Scheidsrechterscommissie houdt zich bezig met uitwerkende en corresponderende zaken 

wat betreft de arbitrage op de voetbalvereniging Katwijk. Hiernaast is hij notulist op de vergaderingen en is hij 

verantwoordelijk voor de archivering van inkomende en uitgaande post en opslag van beoordelingen van actie-

ve  (in opleiding zijnde) scheidsrechters bij de vereniging.  

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

De secretaris van de scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de archivering van poststukken en do-

cumenten. De notulen van elke vergadering moeten op de in de vergadering afgesproken datum zijn verzonden 

aan de leden van de commissie. Daarnaast heeft hij de zelfde verantwoordelijkheden als elk ander commissielid.  
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Kerntaken 

 

De secretaris van de commissie heeft de volgende kerntaken:  

℘ Bijhouden en archiveren van documenten, notulen, inkomende en uitgaande stukken en opslag van be-

oordelingen van actieve (in opleiding zijnde) scheidsrechters bij de vereniging.  

℘ Verzorgt de notulen bij vergaderingen.  

℘ Heeft stemrecht. 

 

2.2.4 Scheidsrechterscoördinator 

 

Functieomschrijving 

 

De scheidsrechters coördinator houdt zich bezig met de arbitrage van de voetbalvereniging Katwijk. Hij geeft 

sturing aan de verenigingsscheidsrechters en aan de scheidsrechters coaches. Hij zorgt ervoor dat de wedstrij-

den (voornamelijk op zaterdag) van verenigingsscheidsrechters worden voorzien. Hiernaast is hij aanspreekpunt 

voor de verenigingsscheidsrechters en de scheidsrechterscoaches.  

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbitragebeleid van de voetbal-

vereniging Katwijk. Hij voorziet daarnaast de scheidsrechterscommissie van belangrijke informatie via de voor-

zitter. Daarnaast heeft hij de zelfde verantwoordelijkheden als elk ander commissielid. 

 

Kerntaken 

 

De scheidsrechterscoördinator heeft de volgende kerntaken:  

℘ Thuiswedstrijden voorzien van arbitrage bij de voetbalvereniging Katwijk.  

℘ Leiding geven aan gecertificeerde verenigingsscheidsrechters en aan gecertificeerde scheidsrechters 

coaches.  

℘ Coördinerende taken rond afgelastingen en aanstellingen.  

℘ Aanspreekpunt zijn voor verenigingsscheidsrechters en scheidsrechters coaches.  

℘ Advies uitbrengen aan de voorzitter van de scheidsrechterscommissie.  

℘ Heeft stemrecht.  
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2.2.5 Lid commissie verantwoordelijk voor werving 

 

Functieomschrijving 

 

Het commissielid verantwoordelijk voor de werving houdt zich bezig met de werving van nieuwe scheidsrech-

ters. Werving gaat beter met een goede PR, dus hij is ook verantwoordelijk voor de PR van de scheidsrechters-

commissie, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

Het commissielid werving is aanspreekpunt voor mensen die scheidsrechter willen worden bij de vv Katwijk. Hij 

behandelt de correspondentie m.b.t. nieuwe scheidsrechters. Verder benadert hij leden om scheidsrechter te 

worden. Het commissielid onderhoudt contacten met de PR van de vv Katwijk en levert input voor de communi-

catiekanalen van de club, zoals de website en de clubpagina in de krant. Daarnaast heeft hij dezelfde verant-

woordelijkheden als elk ander commissielid.   

Kerntaken 

℘ Verantwoordelijk voor de werving van nieuwe scheidsrechters.  

℘ Verantwoordelijk voor de inkomende correspondentie m.b.t. nieuwe scheidsrechters.  

℘ Input leveren voor de communicatiekanalen van de vereniging.  

℘ Heeft stemrecht.  

 

2.2.6 Lid commissie 

 

Functieomschrijving 

 

Een lid van de scheidsrechterscommissie houdt zich bezig met verschillende uitvoerende taken rondom de arbi-

trage op de voetbalvereniging Katwijk. Daarnaast heeft elk lid stemrecht. 

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

Een lid van de Scheidsrechterscommissie  is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die hij heeft aan-

genomen op de vergadering.  
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Kerntaken 

 

Een lid van de commissie heeft de volgende kerntaken:  

℘ Aanwezigheid bij de commissievergaderingen en daarbij actief meedenken en meebeslissen over te voe-

ren beleid.  

℘ Geregeld een uitvoerende taak op zich nemen.  

℘ Bij afwezigheid van een secretaris (al dan niet in een roulerend systeem) de notulen voor zijn rekening 

nemen.  

℘ Heeft stemrecht.  

 

2.2.7 Scheidsrechterscoach 

 

Functieomschrijving 

 

Een scheidsrechters coach is niet perse lid van de commissie. Een scheidsrechterscoach begeleidt scheidsrech-

ters in opleiding en gekwalificeerde scheidsrechters (de laatste als daar aanleiding toe is). De scheidsrechters-

coach is zelf gecertificeerd BOS/Verenigingsscheidsrechter.  

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

De scheidsrechters coach mag de volgende scheidsrechters binnen de vereniging begeleiden: assistent-

scheidsrechters, pupillenscheidsrechters, juniorenscheidsrechters, seniorenscheidsrechters (basis BOS-

veld/KNVB Verenigingsscheidsrechter). Zijn taak bestaat uit het voeren van begeleidingsgesprekken (met feed-

back) en het geven van adviezen. De scheidsrechters coach is een rolmodel.   

Kerntaken 

 

Een scheidsrechterscoach heeft de volgende kerntaken:  

℘ Kennismakingsgesprekken voeren.  

℘ Begeleidingsrapporten opstellen en begeleidingsgesprekken voeren op basis van observatie.  

℘ Verzorgen van feedback (vragen, krijgen en geven).  

℘ Scheidsrechters informeren, adviseren en ondersteunen.  

℘ Scheidsrechters van verschillende leeftijden begeleiden en coachen.  

℘ Een voorbeeldfunctie vervullen.  
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2.2.8 Verenigingsscheidsrechter (pupillen-, junioren- en senioren BOS-veld)  

 

Functieomschrijving 

 

De verenigingsscheidsrechter treedt op als scheidsrechter bij de jeugd (pupillenscheidsrechter, juniorenscheids-

rechter) en/of als scheidsrechter bij de senioren.   

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het handhaven van de spelregels. Hij past de spelregels 

toe aan de hand van zijn observaties en werkt samen met de assistent-scheidsrechters.  

 

Kerntaken 

 

Een verenigingsscheidsrechter heeft de volgende kerntaken:  

℘ Het spel volgen en de spelregels toepassen.  

℘ Optreden bij beslismomenten.  

℘ Communiceren met spelers en trainers.  

℘ Afhandelen van formaliteiten (administratie).  
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2.2.9 Scheidsrechter in opleiding 

 

Functieomschrijving 

 

Zie: 2.2.8 Verenigingsscheidsrechter. Het enige verschil is dat de scheidsrechter in opleiding is en dus wordt be-

geleidt door een scheidsrechters coach.   

 

Rol en verantwoordelijkheden 

 

Zie: 2.2.8 Verenigingsscheidsrechter. Het enige verschil is dat de scheidsrechter in opleiding is en dus wordt be-

geleidt door een scheidsrechters coach.   

 

Kerntaken 

 

Zie: 2.2.8 Verenigingsscheidsrechter. Het enige verschil is dat de scheidsrechter in opleiding is en dus wordt be-

geleidt door een scheidsrechters coach.   
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Jeugdbestuur 

Hoofdbestuur 

2.3 ORGANOGRAM SR COMMISSIE 
 

 

 

 

 

 

  

 

Voorzitter SR Commissie 

& Coördinator 

Marcel Blankensteijn 
 

Vicevoorzitter 

S.J.P. vd Oever 

 

SR Begeleiding  

Leo Varkevisser, Kevin Brummel 

 

SR Werving 

Arie Plug 

SR PR v.v. Katwijk 

Vereniging SR in Opleiding 

Vereniging SR 

Algemeen @mail adres Commissie 

scheidsrechters@vvkatwijk.nl 
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3 ORGANISATIE VAN ARBITRAGE BIJ V.V. KATWIJK 

 

3.1 AANSTELLEN VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS  
 

Het aanstellen van verenigingsscheidsrechters gebeurt altijd door de scheidsrechters coördinator van de voet-

balvereniging Katwijk. Hij heeft, naast dit handboek, de beschikking over het complete wedstrijdprogramma 

(zaterdag en doordeweeks) met de aanvangstijden en de omschrijving van de soorten wedstrijden. Het soort 

wedstrijd is belangrijk omdat aan de hand van deze informatie een goed schema gemaakt kan worden. Daar-

naast krijgt de scheidsrechterscoördinator beschikking over de eventuele wensen van de betreffende vereni-

gingsscheidsrechters.  

Het is niet de bedoeling dat verenigingsscheidsrechters zelf een wedstrijd opeisen. (Een voorkeur uitspreken 

mag natuurlijk wel). De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de scheidsrechterscoördinator.  

De scheidsrechterscoördinator gaat op de volgende manier te werk: 

℘ De coördinator vult alvast zelf iedere wedstrijd in aan de hand van de volgende informatie: 

- Lijst met verenigingsscheidsrechters bij elke categorie wedstrijden (pupillen-, jeugd,- en regulie-

re wedstrijden.  

- Lijst met verhinderingen en wensen (door eigen voetbalwedstrijd of elke andere reden). Of gaat 

hier zelf op een andere manier achteraan.  

Bij scheidsrechterscoaches en verenigingsscheidsrechters in opleiding nog extra:  

- Lijst met beschikbare scheidsrechterscoaches en hun voorkeuren.  

 

℘ De coördinator communiceert de lijst met aanstellingen:  

- De niet-definitieve lijst is op de zaterdag voor de speeldag in het secretariaat beschikbaar. Aan 

de hand daarvan kunnen scheidsrechters wijzigingen aanvragen.   

- Via de website  wordt de definitieve lijst openbaar gemaakt, altijd op woensdag.  

- Per mail naar alle betrokkenen inclusief de wedstrijdsecretarissen en de leden van de scheids-

rechterscommissie, altijd op woensdag.  

- Per telefoon (indien gewenst), altijd op woensdag.  

 

℘ De coördinator handelt de afmeldingen af. Zie volgende paragraaf.  

- Informeert de betrokkenen.  
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3.2 PROTOCOL AFZEGGING SCHEIDSRECHTERS 

 

3.2.1 Afzeggen scheidsrechterscoach en verenigingsscheidsrechter (in opleiding)  

 

In beginsel is het vanzelfsprekend niet de bedoeling dat verenigingsscheidsrechters zomaar afzeggen. Er kan 

echter altijd een reden zijn waardoor er toch niet gefloten kan worden. Het protocol geldt daarom niet wanneer 

er sprake is van overmacht zoals ziekte en calamiteit.  

Om misverstanden te voorkomen heeft de scheidsrechterscommissie van de voetbalvereniging Katwijk een spe-

ciaal reglement rond afmelding opgesteld.  

Kan een verenigingsscheidsrechter (in opleiding) of een scheidsrechtercoach een bepaalde wedstrijd niet leiden, 

dan moet hij dit zo snel mogelijk (voor de zaterdag voor de speeldag) doorgeven aan de scheidsrechters coördi-

nator. Deze kan op korte termijn een vervanger aanstellen.  

Kortom: 

℘ Afmelden bij scheidsrechterscoördinator , zie contact gegevens van de coördinator, tot en met de zater-

dag voor de speeldag.  

℘ Zonder reden op het laatste moment afzeggen is ongewenst  waarop dan ook een sanctie volgt voor de 

volgende te leiden wedstrijd.  

 

3.2.2 Afzeggen bondsscheidsrechter 

 

Als een bondsscheidsrechter onverhoopt afmeldt en de KNVB geen vervanger aangewezen heeft zal de hoogst 

opgeleide verenigingsscheidsrechter die aanwezig is deze wedstrijd leiden.  
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4 SCHOLING 

 

4.1 INTERN: BEGELEIDING VAN VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER 
 

Wij streven naar een ideale situatie rondom de begeleiding van beginnende scheidsrechters maar beseffen te-

gelijkertijd dat dit niet altijd haalbaar is. Het is desalniettemin wel  onze taak om deze ideale situatie te schetsen.  

 

4.1.1 Ideale situatie  

 

Bij beginnende scheidsrechters moet er altijd een ervaren, liefst BOS/Verenigings opgeleide, scheidsrechter 

coach zijn. Dit hoeft niet altijd dezelfde coach te zijn. Een voordeel van het gebruik van meerdere coaches is het 

verkrijgen van verschillende, misschien wel uiteenlopende, inzichten.  

 

4.1.2 Invulling standaard begeleiding 

 

De standaard begeleiding bij elke (beginnende) verenigingsscheidsrechter bestaat uit de volgende onderdelen:  

℘ Voorbespreking 

℘ Observatie (tijdens en rondom de wedstrijd)  

℘ Bespreking (in de rust) 

℘ Bespreking (na de wedstrijd) 

℘ Schriftelijke rapportage1  

 

Tijdens de voorbespreking zal de coach tips geven en enkele gerichte vragen stellen. Ook geeft de coach de 

scheidsrechter alvast één leerpunt mee. Het leerpunt zal extra worden geobserveerd en nabesproken. De ob-

servatie begint op het moment dat de coach en de scheidsrechter elkaar de hand schudden en eindigt op het 

moment dat de scheidsrechter na de wedstrijd weer de kleedkamer in stapt. Tijdens de rust en na de wedstrijd 

worden enkele opvallende zaken besproken. De scheidsrechter krijgt hier ook de gelegenheid om wat vragen te 

stellen, en de coach kan nog extra tips geven.  

Enkele dagen na de wedstrijd zal er een schriftelijk rapport worden opgesteld. De scheidsrechter krijgt een kopie 

van het rapport. Het origineel wordt digitaal opgeslagen op de server.  

 

                                                           
1 Een leeg rapport is te vinden in de bijlage 2 
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4.1.3 Extra begeleiding  

 

In uitzonderlijke situaties krijgen scheidsrechters extra begeleiding. De uitzonderlijke situaties waarbij deze extra 

begeleiding wordt aangeboden zijn:  

℘ De scheidsrechter fluit voor het eerst.  

℘ De scheidsrechter fluit weer na een negatieve ervaring.  

℘ De scheidsrechter fluit voor het eerst een leeftijdsklasse hoger (mondigere spelers).   

 

In deze gevallen bieden wij extra begeleiding aan bovenop de normale begeleiding. De extra begeleiding bestaat 

uit:  

℘ Samen (met de scheidsrechters coach) bekijken en analyseren van een wedstrijd geleid door een KNVB 

BOS/ Vereniging opgeleide scheidsrechter.  

℘ Assistent-scheidsrechter zijn bij een wedstrijd geleidt door een ervaren scheidsrechter.  

 

4.2 INTERN: BIJSCHOLING VAN VERENIGING SCHEIDSRECHTER  
 

De scheidsrechterscommissie van de voetbalvereniging Katwijk streeft naar goed opgeleide scheidsrechters. Wij 

gaan daarom minimaal één keer per seizoen themabijeenkomsten organiseren. We streven er naar dit aan het 

begin van elk voetbalseizoen te organiseren.  

De thema’s die wij de komende seizoenen (in deze volgorde) aanbieden zijn:   

℘ Spelregelkennis 

℘ Toepassen spelregels 

℘ Volgen en positie kiezen 

℘ Leiding geven 

℘ Formaliteiten (administratief)  

℘ Weerbaarheid 

 

4.3 EXTERN: KNVB-CURSUSSEN  
 

De scheidsrechterscommissie hoopt dat vele nieuwe scheidsrechters zich aanmelden voor de cursus Vereniging 

scheidsrechter van de KNVB. De voetbalvereniging Katwijk vergoed de cursuskosten voor beginnende scheids-

rechters indien deze akkoord gaan met een minimum van twee jaar actieve dienst bij de v.v. Katwijk. Bij het 

aanmelden voor de cursus dient de cursist een twee jaar contract te tekenen. zie hoofdstuk 8.2 
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5 CARRIÈREMOGELIJKHEDEN   

5.1  

5.2 CARRIÈRELADDER 
 

Vanaf seizoen 2015-2016 maakt de voetbalvereniging Katwijk gebruik van een carrièreladder voor verenigings-

scheidsrechters. De ladder bestaat uit drie groepen waarin scheidsrechters kunnen worden ingezet. De ladder is 

voorzien van minimumleeftijden en er zitten vanaf seizoen 2015-2016 enkele certificaat eisen aan.  

Scheidsrechtergroep 0 is enkel voor g-voetbal. Er zijn andere (zorggerichte) vaardigheden vereist bij het g-

voetbal. Vaardigheden die wij als scheidsrechterskorps nog niet kunnen bieden.  

 

Scheidsrechtergroep Categorie Minimumleeftijd Certificaat eisen 

Groep 3 

pupillenscheidsrechter 

O-9-pupillen* 12 jaar KNVB voetbalspel leider/ 

geen 

 

O-11-pupillen* 13 jaar 

Groep 2 

pupillen- en junioren-

scheidsrechter 

O-13-pupillen* 15 jaar Vereniging scheidsrech-

ter/BOS-certificaat (geen 

eis, leeftijd onafhankelijk) 

 

O-15-junioren* 17 jaar 

O-17-junioren* 18 jaar 

O-19-junioren* 18 jaar 

Groep 1 

seniorenscheidsrechter 

Senioren * 18 jaar Vereniging scheidsrechter 

/BOS-certificaat (vereist) 

Groep 0 

Speciaal opgeleid 

g-voetbal * 20 jaar Gecertificeerd zorgbege-

leider 

* inclusief dames en meisjes 
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5.3 BEOORDELINGEN 
 

Vanaf seizoen 2015-2016 kunnen scheidsrechters promoveren en degraderen. Alle scheidsrechters worden per 

seizoen vier maal beoordeeld door de scheidsrechterscommissie. Aan de hand van deze vier beoordelingen 

kunnen scheidsrechters promoveren en degraderen.2  

5.4 PROMOTIE- DEGRADATIEREGELING 
 

Bij promotie of degradatie zal er eerst een gesprek plaatsvinden tussen de betrokkene en twee leden van de 

scheidsrechterscommissie. In dit gesprek zullen de commissieleden de promotie of degradatie toelichten. Je kan 

slechts één groep stijgen of dalen per seizoen.  

Promotie van groep 3 naar groep 2 kan plaatsvinden als er vier positieve beoordelingen zijn behaald. Bij promo-

tie van groep 2 naar 1 is echter ook een BOS-certificaat vereist. Degradatie zal daarentegen niet veel voorkomen. 

Een scheidsrechter degradeert pas na drie negatieve beoordelingen (van de vier).  

 

Promotie 

 

 

                                                           
2 Een leeg beoordelingsformulier in de bijlage 2 

Groep 1

senioren

Groep 2

pupillen- en junioren

Groep 3

pupillen

Na vier positieve beoordelingen. 

Na vier positieve beoordelingen 

en een BOS-certificaat. 
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Degradatie 

 

 

 

  

Groep 1

senioren

Groep 2

pupillen- en junioren

Groep 3

pupillen

Na drie (van de vier) negatieve 

beoordelingen.  

Na drie (van de vier) negatieve 

beoordelingen.  
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6 WERVING KANDIDAAT-VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS   

6.1  

6.2 WERVING (INTERN) 
 

Ons scheidsrechterskorps heeft nieuwe scheidsrechters nodig. Ons streven is om per jaar vijf nieuwe vereni-

gingsscheidsrechters te werven. De commissie maakt gebruik van verschillende strategieën om nieuwe enthou-

siastelingen te werven:  

℘ De commissie spreekt leden aan die gaan stoppen als spelend lid. Meestal zijn deze leden op zoek naar 

een alternatief. De commissie zal vragen of ze zich nog als verenigingsscheidsrechter willen inzetten 

voor de club.  

℘ Het scheidsrechterskorps arbitreert met enthousiasme. Immers, als wij plezier uitstralen dan volgen er 

vanzelf leden die ‘het ook wel eens willen proberen.’  

℘ Voetbalspelers (junioren of senioren) die een gele kaart (strafcode 1) ontvangen, begeleiden een wed-

strijd van de pupillen. De commissie gaat, met voornamelijk positieve feedback, na deze wedstrijd met 

de betreffende voetbalspeler in gesprek. Misschien dat deze nieuwe ervaring de voetbalspeler enthou-

siasmeert.   

 

6.3 WERVING (EXTERN) 
 

Mensen die geen lid zijn van een voetbalvereniging zijn ook een goede aanvulling. Om externe mensen te wer-

ven voor onze arbitrage willen wij aan de slag gaan met marketing: 

℘ De commissie gaat arbitrage clinics aanbieden voor middelbare scholen in de regio.  

℘ Er komt marketingmateriaal zoals flyers en beeldmateriaal beschikbaar.  
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7 FACILITEITEN  

7.1  

7.2 AANWEZIGE MATERIALEN (EN BENODIGDHEDEN)  
 

De scheidsrechterscommissie van de voetbalvereniging Katwijk beschikt over de volgende materialen, welke zijn 

opgeslagen in de SR kast welke zich bevind in de SR kleedkamer:  

℘ Voldoende tenues . 

℘ Voldoende fluiten. 

℘ Voldoende kladblokken.  

℘ Voldoende vlaggen. 

℘ Voldoende kaarten.  

℘ Enkele regenjassen. 

℘ Scheidsrechterscoach jassen, te lenen bij de SR commissie indien aangesteld als coach. 

℘ 2 tablets t.b.v. mDWF 

 

7.3 GEWENSTE MATERIALEN (EN BENODIGDHEDEN) VOOR DE TOEKOMST 
 

De commissie streeft ernaar om nieuwe tenues aan te schaffen om de twee jaar. Hiernaast zijn er ook nog 

stopwatches nodig.  

7.4 WEDSTRIJDZAKEN APP HANDLEIDING OFFICIALS 
Deze handleiding is bedoeld om bonds- en clubscheidsrechters te helpen bij het gebruik van het digitaal wed-

strijdformulier en het controleren van de digitale spelerspassen in de Wedstrijdzaken app.  

In deze handleiding vind je alle handelingen terug die je als scheidsrechter bij elke wedstrijd uitvoert bij het in-

vullen van het wedstrijdformulier. Bovendien wordt een aantal bijzondere situaties beschreven waar je als 

scheidsrechter mee te maken kan krijgen. 
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7.5 BIJZONDERE SITUATIES 
 

1. Het aanmaken van je account is mislukt, wat moet ik doen? 

Je hebt je geregistreerd met een e-mailadres dat niet bekend is bij je vereniging en/of de KNVB. In het Official-

portal (voor bondsscheidsrechters) en/of Sportlink Club kun je het e-mailadres inzien en/of (laten) wijzigen. 

2. Je hebt geen telefoon bij je, je hebt geen bereik of geschikte telefoon, de app op je telefoon kan niet gebruikt 

worden Het thuisspelende team is verantwoordelijk om jou te faciliteren bij de invoer van het mobiele wed-

strijdformulier. De wedstrijdsecretaris mDWF van de vereniging of een lid van het thuisspelende team kan je 

helpen door een toestel (telefoon of tablet) aan je beschikbaar te stellen waarop je met je eigen account kunt 

inloggen om het mobiele wedstrijdformulier vast te leggen. 

3. Een team wil een speler alsnog mee laten doen, terwijl de spelersopgaaf reeds is ingevuld door het team. Dat 

mag. Alleen jij kunt (als scheidsrechter) de speler toevoegen aan de spelersopgaaf van het team. Het team kan 

dat niet meer zelf doen. Ook kan de wedstrijdsecretaris van de ontvangende vereniging het wedstrijdformulier 

nog aanpassen. 

4. Je hebt een fout gemaakt tijdens het invullen van het formulier Je kunt via de uitslag van de wedstrijd be-

zwaar/correctie indienen tegen het ingevulde wedstrijdformulier. Dit bezwaar/deze correctie wordt door de 

afdeling Competitiezaken van de KNVB afgehandeld. 

Meer informatie op https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000080577-wedstrijddetails 

5. Wanneer en waar leg ik een wedstrijd vast? 

Je kunt de wedstrijd vastleggen op het moment dat jij dat wilt. Dat kan in het bijzijn van beide teams direct na 

de wedstrijd, maar dat kan ook na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer of thuis. Het advies is wel om het zo 

snel mogelijk na de wedstrijd te doen. 

6. Er is een algehele storing. Het is niet mogelijk om het mDWF in te vullen. Wat moet ik doen?  

De wedstrijd moet gewoon doorgaan. Als het een wedstrijd in de A-categorie is, moeten de spelersopgaven, 

kaarten en uitslag genoteerd te worden. Als het een wedstrijd in de B-categorie is, moeten de kaarten en de 

uitslag genoteerd worden. Probeer de app iets later op de dag nog een keer. Werkt de app dan nog steeds niet, 

kun je de genoteerde informatie opsturen aan de KNVB afdeling Competitiezaken, die de informatie zal verwer-

ken. 
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8 ALGEMENE INFORMATIE VOOR SCHEIDSRECHTERS 

8.1 GEDRAG VOOR, TIJDENS EN NA DE WEDSTRIJD 
 

Voorbereiding voor de wedstrijd 

℘ Zorg dat u op tijd aanwezig bent op het sportcomplex (min. 30 minuten vóór aanvang).  

℘ Meldt u bij de coördinator of de leider van het team.  

℘ Zie erop toe dat het wedstrijdformulier volledig is ingevuld.  

℘ Controleer de namen op het wedstrijdformulier met de spelerspassen (zie hoofdstuk 7). Denk er aan: 

geen geldig pasje betekent dat de speler niet mag spelen.  

 

℘ Kleed uzelf om in de kleedruimte.  

℘ Laat de kleur van uw tenue afwijken van die van beide teams en de beide keepers.  

℘ Denk aan je fluitje, gele en rode kaarten, pen, scorekaart, munt en stopwatch (bij regen ook een pot-

loodje).  

℘ Neem uw tijd voor een goede warming-up.  

℘ De vlaggen voor de assistent scheidsrechters liggen in de kleedkamer of krijgt u van de vereniging.  

℘ Controleer het speelveld en de doelnetten (of laat dit controleren).  

℘ Maak voor de wedstrijd duidelijke afspraken met assistent scheidsrechters.  

 

℘ Neem de wedstrijdbal en grensrechtervlaggen mee naar het veld.  

℘ Begin de wedstrijd op tijd.  

 

Tijdens de wedstrijd  

℘ U bent de scheidsrechter en niemand anders: laat zien dat je er bent.  

℘ Laat u aanspreken met scheidsrechter, niet met uw voornaam.  

℘ Stem direct, nog voor de toss, af met de aanvoerders hoe je omgaat met commentaar, spelbederf e.d. 

en wat je verwacht wat hun rol hierin is.  

℘ Noteer wie aftrapt en tel de spelers van de teams.   

℘ Wees eerlijk, consequent en duidelijk naar de spelers, begeleiders en publiek.   

℘ Stel je dienstbaar op.   

℘ Blijf communiceren. Bij wangedrag meteen praten met de spelers en/of begeleiders.  

℘ Wees luid en helder met je fluitsignaal.  

℘ Wees duidelijk met directe/indirecte vrije schop (arm in de lucht voor indirect).  

℘ Laat je niet uit de tent lokken.  

℘ Wees op die plaatsen die jouw aandacht vragen.   
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℘ Wissel looptempo af met tussensprints.   

℘ Noteer al de tijdstraffen. Deze mogen maar één keer aan dezelfde speler gegeven worden.  

Na de wedstrijd  

℘ Neem na de wedstrijd de tijd om jezelf rustig te douchen en om te kleden. Laat je niet opjagen door 

ploegen die haast hebben.  

℘ Gegeven kaarten moeten altijd op het wedstrijdformulier genoteerd worden!  

℘ Zorg dat het wedstrijdformulier volledig is ingevuld.  

℘ Ga na afloop geen discussies aan over je beslissingen in de wedstrijd.  

 

Algemene tips 

℘ Bij vragen kun je de scheidsrechterscommissie raadplegen.  

℘ Besef dat het een hobby is waar je van kunt en moet genieten.  

℘ Lees periodiek de spelregels door.  

℘ Volg een eventuele opfriscursus scheidsrechter.  

℘ Train regelmatig, je blijft er fit bij!  

℘ Wees je ervan bewust dat jij ook een mens bent, die fouten maakt. Dit voorrecht is echt niet alleen 

voorbehouden aan spelers, begeleiders en toeschouwers. Neem altijd je beslissingen op hetgeen je 

waarneemt en laat je daar door niemand van afbrengen! Mocht later blijken, dat je beslissing niet juist 

blijkt te zijn, dan is dat gewoon een kwestie van: jammer maar helaas…  

 

8.2 SPELREGELS 
 

Enkele spelregels vindt je de volgende paragrafen. De volledige spelregels kunt u vinden op de website van de 

KNVB. 

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels  
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8.3 TIJDSTRAFFEN, GELE EN RODE KAARTEN 
 

Kaarten en tijdstraffen in de B-categorie (vereniging scheidsrechters)  

Een gele kaart gegeven bij een pupillenwedstrijd betekent voor de betreffende speler een tijdstraf van 5 minu-

ten. Voor de junioren en senioren is dit een tijdstraf van 10 minuten. De scheidsrechter dient dit zelf bij te hou-

den. Als de tijd wordt stopgezet, wordt ook de straftijd stopgezet. 

O-13:    5 minuten tijdstraf 

O-14 t/m O19:   10 minuten tijdstraf 

senioren:  10 minuten tijdstraf  

 

Een speler die in één wedstrijd twee gele kaarten ontvangt, dient het speelveld voor de rest van de wedstrijd te 

verlaten. Op het wedstrijdformulier wordt dit ingevuld als twee tijdstraffen. Als je een rode kaart hebt gegeven, 

zal dit wel op het wedstrijdformulier (DWF) genoteerd moeten worden (zie strafcodes). Bij een direct gegeven 

rode kaart zal ook een rapport ingevuld moeten worden. Dit rapport moet binnen drie dagen bij de KNVB zijn. 

De scheidsrechterscommissie helpt je hierbij.  

 

De acht strafcodes  

Strafcode 1: Gele kaart 

Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans 

Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 

Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 

Strafcode 5: Beledigen 

Strafcode 6: Bedreigen 

Strafcode 7: Spuwen 

Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials 

 

Kaarten in de A-categorie (bondsscheidsrechters)  

Een speler die zijn/haar eerste gele kaart krijgt, wordt niet weggezonden. 
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8.4 BUITENSPEL 
 

Buitenspelpositie 

Een speler bevindt zich in strafbaar buitenspelpositie indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of ge-

speeld door een medespeler, dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegen-

stander. 

 

Strafbaar of niet strafbaar buitenspel 

Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij naar het oordeel van de scheidsrechter  

℘ of actief bij het spel is betrokken door in te grijpen in het spel  

℘ of een tegenstander in diens spel beïnvloedt  

℘ of voordeel probeert te trekken uit zijn buitenspelpositie.  

Wees niet te snel met fluiten of vlaggen, omdat in veel situaties blijkt dat de bewuste speler toch niet betrokken 

is in het spel. Het is derhalve beter om iets later te fluiten of vlaggen, dan te vroeg. 

Een speler bevindt zich niet strafbaar in buitenspelpositie indien hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt, hij ge-

lijk staat met de voorlaatste tegenstander of hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders. 

Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een doel-

schop, inworp of hoekschop. 

De assistent scheidsrechter bevindt zich meestal in een betere positie om buitenspel te constateren dan de 

scheidsrechter. Daarom is het gewenst dat, wanneer de assistent scheidsrechter voor strafbaar buitenspel vlagt, 

de scheidsrechter op dat signaal ingaat en dus fluit. Hierop zijn enkele uitzonderingen: 

℘ als de positie van de scheidsrechter beter is dan die van de assistent scheidsrechter. 

℘ als het duidelijk is dat de club assistent zich vergist (bijv. als hij een op of voor de doellijn staande verde-

diger over het hoofd ziet).  

℘ als de scheidsrechter de voordeelregel toepast. 

℘ als de scheidsrechter er van overtuigd is dat er geen sprake is van strafbaar buitenspel van welke aan-

vallende speler dan ook. 

In bovenstaande situaties geeft de scheidsrechter een duidelijk teken waaruit blijkt, dat hij het vlagsignaal heeft 

gezien, maar laat doorspelen. De vlag van de assistent scheidsrechter moet dan onmiddellijk omlaag. De 

scheidsrechter kan eventueel vooraf duidelijk maken wat hij onder strafbaar buitenspel verstaat. 
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8.5 DIRECTE OF INDIRECTE VRIJE SCHOP 
 

Directe vrije schop 

Een directe vrije schop wordt gegeven aan de tegenpartij, indien een speler één van de volgende overtredingen 

maakt, op een wijze die door de scheidsrechter als onvoorzichtig, onbesuisd wordt beoordeeld of als deze ge-

paard gaat met buitensporige inzet: 

℘ een tegenstander trapt op probeert te trappen; 

℘ een tegenstander laat vallen of probeert te laten vallen; 

℘ springt naar een tegenstander; 

℘ een tegenstander aanvalt; 

℘ een tegenstander slaat op probeert te slaan; 

℘ een tegenstander duwt. 

 

Ook wordt een directe vrije trap toegekend bij één van de volgende overtredingen: 

℘ een tackle om de bal te veroveren zodanig uitvoert, dat de tegenstander eerder wordt geraakt dan de 

bal; 

℘ een tegenstander vasthoudt; 

℘ een tegenstander bespuwt; 

℘ opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (geldt niet voor de keeper in zijn eigen strafschopgebied).  

 

Bij het nemen van de directe vrije schop dienen de tegenstanders ten minste op 9.15 meter afstand van de bal 

staan. Een directe vrije schop in het strafschopgebied van de tegenstander is een strafschop. 

 

Indirecte vrije schop 

Een directe vrije schop wordt gegeven aan de tegenpartij, indien een keeper één van de volgende overtredingen 

maakt: 

℘ langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt;  

℘ de bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht, zonder dat deze door 

een andere speler is aangeraakt;  

℘ de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is 

toegespeeld; 

℘ de bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen 

door een medespeler.  
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Een indirecte vrije trap wordt toegekend aan de tegenstander, indien een speler naar het oordeel van de 

scheidsrechter: 

℘ speelt op een gevaarlijke wijze; 

℘ een tegenstander in diens loop belemmert; 

℘ voorkomt dat een keeper de bal uit zijn handen in het spel kan brengen; 

℘ een andere overtreding begaat, niet eerder benoemd, waarvoor het spel wordt onderbroken om een 

speler te waarschuwen of van het veld te sturen.  

 

Een indirecte vrije trap wordt toegekend aan de tegenstander, indien er sprake is van: 

℘ Strafbaar buitenspel.  

 

De scheidsrechter geeft door zijn arm omhoog te steken aan dat het een indirecte vrije schop betreft. Een indi-

recte vrije schop in het doelgebied van de tegenstander wordt genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die 

evenwijdig loopt met de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. De tegenstanders moeten 

ten minste op 9.15 meter afstand in acht nemen, tenzij ze op de eigen doellijn tussen de palen staan. 
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9 BIJLAGE 1: OVEREENKOMSTEN 

 

 

Op de volgende pagina’s staan de overeenkomsten voor bruikleen van materialen en opleidingen. 
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9.1 BRUIKLEENOVEREENKOMST VERENIGING SCHEIDSRECHTER 
De ondergetekenden: 

1 Voetbalvereniging Katwijk, gevestigd te Katwijk, te dezen handelingsbevoegd vertegenwoordigd door de 

heer J. Heijne in zijn hoedanigheid als jeugdvoorzitter, hierna te noemen “Vereniging” 

en 

2 De heer (naam, achternaam) geboren  te (Plaats), (land) , en wonende te (Plaats), hierna te noemen  

“Vrijwilliger” 

 

komen het volgende overeen: 

I De vereniging wil de vrijwilliger in de gelegenheid stellen gebruik te maken van scheidsrechterkleding in 

bruikleen 

II De vereniging zal 100% van de kosten van de kleding op zich nemen. 

• Het vergoeden van de kosten eindigt als: 

- de samenwerking met de vereniging eindigt 

- de kleding beschadigt door onzorgvuldigheid 

• Tevens zal de vereniging in dat geval de eventuele kosten door reparatie en/of vervanging on-

middellijk verhalen. 

III Bij het voortijdig stoppen van de samenwerking binnen 2 jaar zal de vereniging de kleding terug vorde-

ren mits in goede staat, bij beschadiging worden er kosten in rekening gebracht zoals vermeld in punt 2.2 

IV Terugvorderingen zullen in rekening worden gebracht. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Katwijk op (Datum, jaar) 

  

   

Namens de vereniging     Vrijwilliger   

 

 

Jos Heijne      (naam) 

   

Jeugdvoorzitter 
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9.2 OPLEIDINGSOVEREENKOMST VERENIGING SCHEIDSRECHTER 
De ondergetekenden: 

3 Voetbalvereniging Katwijk, gevestigd te Katwijk, te dezen handelingsbevoegd vertegenwoordigd door de 

heer J. Heijne in zijn hoedanigheid als jeugdvoorzitter, hierna te noemen “Vereniging” 

en 

4 De heer (naam, achternaam) geboren  te (Plaats), (land) , en wonende te (Plaats), hierna te noemen  

“Vrijwilliger” 

 

komen het volgende overeen: 

I De vereniging wil de vrijwilliger in de gelegenheid stellen om een cursus vereniging scheidsrechter bij de 

KNVB te volgen. 

II De vereniging zal 100% van de kosten van de cursus op zich nemen. 

• Het vergoeden van de kosten eindigt als: 

- de samenwerking met de vereniging eindigt 

- de cursus voortijdig wordt gestaakt. 

• Tevens zal de vereniging in dat geval de reeds betaalde vergoedingen onmiddellijk terugvorde-

ren. 

III Bij het voortijdig stoppen van de samenwerking binnen 2 jaar na beëindiging van de cursus zal vereni-

ging de vergoede kosten (deels) terugvorderen volgens de volgende criteria: 

• Bij het voortijdig stoppen van de samenwerking binnen 1 jaar 100% van de vergoedingen 

• Bij het voortijdig stoppen van de samenwerking binnen 2 jaar 50% van de vergoedingen 

IV Terugvorderingen zullen in rekening worden gebracht. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Katwijk op (Datum, jaar) 

  

   

Namens de vereniging     Vrijwilliger   

 

 

Jos Heijne      (naam) 

   

Jeugdvoorzitter 
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10 BIJLAGE 2: BEOORDELINGSFORMULIEREN 

 

 

Op de volgende pagina’s vind u de beoordelingsformulieren 
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