
Cluster Voetbalzaken Jeugd 
Scheidsrechterscommissie 

 

 
Update vanuit de commissie 
 
Na een paar valse starts zijn we weer iedere zaterdag te vinden op het sportpark van VVIJ en gelukkig 
zonder CORONA beperkende maatregelen. Dit houdt ook in dat er weer een beroep wordt gedaan op 
veel vrijwillige scheidsrechters.  

Helaas hebben we wel geconstateerd dat verschillende scheidsrechters zijn gestopt of doorgegroeid 
zijn naar het fluiten van wedstrijden bij de KNVB. We moeten dus weer snel aan de slag met het 
enthousiasmeren en opleiden van nieuw scheidsrechter bloed.  

Het is op dit moment een groot probleem om iedere week scheidsrechters aan te stellen en alle 
wedstrijden te voorzien van een gediplomeerde scheidsrechter. De afgelopen jaren lukte dat prima en 
zijn we daaraan gewend geraakt. Echter is dit niet meer het geval en is het niet vanzelfsprekend, dat 
teams er vanuit kunnen gaan dat ze een scheidsrechter toegewezen krijgen. Dit betekend dat teams 
dan zelf een scheidsrechter moeten regel. En dat is wat we binnen VVIJ niet willen. 

Uiteraard gaan we vanuit de scheidsrechterscommissie er alles aan doen om het aantal scheidsrechters 
weer op peil te krijgen, maar dat kunnen we niet alleen en niet zonder de inzet van vrijwilligers die ons 
wil komen versterken.  

Een aantal concrete plannen om dit te bewerkstelligen zijn: 

• Hogere teams verplichten de lagere teams te fluiten (zie bijlage voor verdere uitleg) 
• Het regelen van goede faciliteiten (opleidingen, begeleiding, vergoeding) 
• Regelmatig leden benaderen om aan te sluiten bij het scheidsrechters korps  
• Avonden organiseren voor ouders, (aspirant) scheidsrechters en assistent scheidsrechters 

Vanuit de vereniging wordt veel aandacht besteed aan ons scheidsrechterskorps en kan iedere 
scheidsrechter rekenen op goede faciliteiten en een vergoeding per wedstrijd.  

Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende leidinggevende 
capaciteiten te beschikken? Dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter te worden! Vanuit de 
vereniging verzorgen we de opleiding 'Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal' bij de KNVB voor een 
praktijkgerichte opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11 
wedstrijden bij VVIJ. In 4 avonden wordt je al opgeleid tot verenigingsscheidsrechter. 

Ook gaan we zeer binnenkort weer starten met interne cursussen geven voor iedereen, die 
geïnteresseerd is in het fluiten en vlaggen bij onze jeugdteams. 

Ben je geïnteresseerd en wil je deel uitmaken van ons mooie scheidsrechterskorps, neem dan contact 
op met één van scheidsrechter coördinatoren bij VVIJ - Richard Helmes of Danny Smiesing.  
Je kunt ook een mail sturen naar richard-helmes@outlook.com, we nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op. 

We gaan er alles aan doen dat de arbitrage ook het komende seizoen 2022-2023 weer een succes gaat 
worden en dat we wederom veel blije gezichten zien op de velden bij VVIJ. 
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Hogere team laten fluiten bij lagere teams 
 
Zoals hiervoor al aangegeven, zijn we binnen VVIJ voornemens om te gaan starten met het 
fluiten van de onder 13 en 14 teams door spelers uit de hogere jeugdteams, zoals de Onder 19, 
17 en 16. Vanuit de vereniging gaan we dit als standaard doorvoeren en zullen we ook senioren 
teams gaan benaderen om te fluit ten hand te nemen. Uiteraard zullen we dit vanuit de 
scheidsrechterscommissie zo goed mogelijk organiseren en dit het komende seizoenen verder 
professionaliseren. 

Waarom? 

• Het aantal 'vaste' scheidsrechters is flink teruggelopen en op dit moment komen we 
iedere week vrijwilligers tekort om alle teams te voorzien van een gediplomeerde 
scheidsrechter. 

• Door de spelers van de hogere (jeugd)teams de lagere teams te laten fluiten, kunnen we 
de vaste gediplomeerde scheidsrechters inzetten bij de hogere teams. 

• We willen hiermee het scheidsrechters tekort zoveel mogelijk terugdringen en leden te 
enthousiasmeren om het scheidsrechters korps te komen versterken. 

Hoe gaan we het doen? 

• De scheidsrechters commissie zal iedere week 4 spelers van verschillende teams vragen 
om een wedstrijd van onder 12, 13 en 14 te fluiten. Communicatie zal gaan via leider 
en/of trainer. 

• We gaan van start met spe(e)l(st)ers uit de Onder 20, 19, 17 en 16 (totaal 11 teams) 
o MO20-1, JO19-1, JO19-2 en JO19-3 
o JO17-1, JO17-2, JO17-3, JO17-4 en MO17-1 
o JO16-1 en JO16-2 

• Iedere zaterdag is er minimaal één begeleider aanwezig, die de scheidsrechters 
assisteren en waar nodig helpen bij het fluiten van de wedstrijden. 

• Kleding en materialen zullen door de vereniging verzorgd worden, zodat iedereen er 
netjes bijloopt en spullen heeft om te fluiten. 

• Na iedere wedstrijd zal de vereniging zorgen voor een consumptie. 
• Er zullen avonden georganiseerd worden om spelers meer kennis op te laten van het 

fluiten van een wedstrijd. 

Planning? 

• Vanaf begin september gaan we voor de trainingen van de hiervoor genoemde teams 
langs om uit te leggen wat de bedoeling is en of er nog vragen zijn omtrent deze nieuwe 
aanpak. 

• We zijn van plan om hiermee zo snel mogelijk te gaan starten. 

Laten we samen ervoor zorgen, dat we het komende seizoen weer ieder team kunnen voorzien 
van een scheidsrechter! 


