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Scheidsrechterscommissie 

 

Jeugdscheidsrechters in het nieuw gestoken door de “Vrienden van VVIJ” 

 
Tijdens onze halfjaarlijkse 

‘Scheidsrechters Thema-avond’ zijn 20 

scheidsrechters in het nieuw gestoken 

door de Vrienden van VVIJ.  

 

 

 

 

 

 

Begin dit seizoen zijn we gestart met een grote groep jeugdscheidsrechters, die iedere 

week diverse jeugdteams fluiten. Met veel enthousiasme gaan deze jonge jeugdleden met 

veel plezier het veld in en dus werd het tijd om ze een mooi scheidsrechterstenue aan te 

bieden. Na de winterstop zullen zij deze mooie Nike tenues met trots gaan dragen en laten 

zien, dat ze dit tenue dubbel en dwars waard zijn. 

 

De thema-avond werd goed bezocht en we kunnen dan ook zeggen dat het een geslaagde 

avond was. Zelf opende ik als voorzitter de avond met een leuk filmpje van de “Blinde 

Scheids” (youtube) en met een aantal belangrijke mededelingen.  

• Belangrijk om te weten is, dat na de winterstop alle teams, die in een KNVB 

competitie voetballen, hun wedstrijden gaan registreren in de wedstrijdzaken app.  

• Daarnaast gaan we begin volgend jaar, na de winterstop, weer cursussen organiseren, 

waaronder een cursus ‘Spelbegeleider/pupillenscheidsrechter’ en 

‘Verenigingsscheidsrechter’. Ben je hierin geïnteresseerd, stuur dan een mail naar het 

onderstaande e-mailadres. 

• Gedurende de tweede helft van het seizoen gaan we ook een aantal clinics organiseren 

voor iedereen die iets meer wilt weten over het fluiten en het hanteren van de 

grensrechtervlag. 

 

Na deze opening nam Danny Smiesing de presentatie over en heeft hij de onderwerpen 

‘Wat zijn jouw leuke en vervelende ervaringen’ en ‘Agressie op en rond het veld’. Alle 

aanwezigen, en ook onze jeugdscheidsrechters, vertelde elkaar hun ervaringen en daar 

zaten leuke en ook wel schokkende verhalen tussen. Maar ondanks dat het soms moeilijk 

is om spelers, begeleiders en toeschouwers in bedwang te houden, gaven ze allemaal aan 

dat ze er veel PLEZIER in hebben om regelmatig een wedstrijd bij VVIJ te fluiten. 

Alleen maar lof voor deze kanjers. 

 

Tot slot hadden we René Wintraaken bereid gevonden om als gastspreker het e.e.a. te 

vertellen over spelregels (buitenspel en overtredingen) en hoe je op een groot veld moet 

fluiten. René is één van onze meest ervaren topscheidsrechters en alle 

jeugdscheidsrechters hingen vanaf minuut één aan zijn lippen. 

 

Ook leuk om te vertellen is dat we gemiddeld bijna 60% bezetting hebben van 

toegewezen scheidsrechters op wedstrijddagen. We zijn er nog niet, want we kunnen nog 

veel meer vrijwilligers gebruiken om iedere week alle teams te voorzien van een 

scheidsrechter. Dus ben je geïnteresseerd stuur dan een mailtje. 

 

 



BIJLAGE 

Blad 2 
 

Scheidsrechters Jeugd - 20171221 

Na de presentatie sloten we af met een drankje en was het tijd om de nieuwe tenues aan 

iedereen uit te delen. Maria Both was namens de ‘Vrienden van VVIJ’ aanwezig om aan 

Daan Remmerswaal, ons aanstormende talent en lid van scheidsrechterscommissie, 

officieel het tenue te overhandigen.  

 

 

Met strenge maar rechtvaardige groeten van, 

 

Richard Helmes, Danny Smiesing en René Wintraaken 

 

 
Scheidsrechterscommissie VVIJ 

Vvij.scheidsrechters@outlook.com  

 
 


