
Een kijkje binnen in het scheidsrechterskorps van VVIJ 

Het seizoen 2018/2019 is weer van start! Daarom leek het ons leuk om jullie een kijkje te 

laten nemen in ons scheidsrechterskorps, wat doen wij zoal tijdens het seizoen?  

We zijn vorig seizoen als scheidsrechterscommissie gestart met het opleiden van een flink 

aantal scheidsrechters. Zo’n opleiding wordt verzorgt vanuit de KNVB en houdt in dat je een 

aantal avonden theorie en praktijklessen krijgt van een docent van de KNVB. Het leuke is dat 

je elkaar daarbij ook beoordeeld bij een echte wedstrijd. Dankzij deze cursus hebben we 

binnen VVIJ nu ongeveer 20 scheidsrechters die elke zaterdag de wedstrijden van VVIJ in 

goede banen proberen te leiden. Het leuke is dat wij alle leeftijden hebben in het korps van 

jong tot “iets minder jong”. Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten te regelen voor de 

scheidsrechters, bijvoorbeeld met verschillende spelregel of thema avonden. Hierdoor is er 

een hechte groep ontstaan, iedereen is niet te beroerd om elkaar te helpen. De 

scheidsrechters begeleiden elkaar dan ook regelmatig én trainen met dank aan René in de 

vakantie (met mooi weer) fysiek. Omdat er nu eenmaal ook af en toe een scheidsrechter 

weg valt willen we als commissie het scheidsrechterskorps ook dit seizoen weer verder 

uitbreiden. We zijn dan ook benieuwd of er nog mensen zijn, die interesse hebben in de 

KNVB cursus. Je wordt dan opgeleid tot KNVB  verenigingscheidsrechter en je kan dan voor 

VVIJ elke thuiswedstrijd fluiten. Natuurlijk bouwen we dat langzaam op en geef je daarbij 

zelf aan wat je leuke wedstrijden vindt. Ben je 14 jaar of ouder en ben je geïnteresseerd ,  

dan horen wij dat graag!  

Pupillenscheidsrechters 

Als commissie zijn we ook weer op zoek naar pupillenscheidsrechters, die het leuk vinden 

om regelmatig over een kwart of half veld te fluiten. Ben je 12 jaar en ben je geïnteresseerd 

om de cursus te volgen, stuur dan een mail naar het e-mailadres van de commissie. 

Grensrechters 

Bent u een ouder die wel eens vlagt, of wilt vlaggen, maar de regels niet goed beheerst? 

Vanuit ons scheidsrechters korps willen we graag  één of meerdere thema avonden 

organiseren voor beginnende grensrechters. Dus voor vaders, moeders, broertjes of zusjes 

die het leuk vinden om te vlaggen, maar daar wel wat hulp en uitleg bij kunnen gebruiken. 

Tijdens zo’n avond kunnen we bijvoorbeeld de regels ophelderen door uitleg op regels te 

geven maar ook met praktijkvoorbeelden op een van de velden. Natuurlijk willen we ook 

best eens bij een wedstrijd van u wat tips geven om beter te kunnen vlaggen. Misschien wil 

u dan later zelfs wel doorstromen als scheidsrechter?  

Bent u geïnteresseerd? Mail dan naar het volgende adres: vvij.scheidsrechters@outlook.com 

 


