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Beste lezer, 
 
Fijn dat je interesse hebt in het fluiten! De rol van de scheidsrechter blijft, helaas, 
onderbelicht in de huidige voetbalwereld. Een scheidsrechter is misschien wel een van de 
belangrijkste aspecten van iedere voetbalwedstrijd voor de wedstrijden in de 
leeftijdscategorie onder 11 tot de seniorenwedstrijden. De scheidsrechter is 
verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijden en dient ervoor te zorgen dat alle 
spelregels goed nageleefd worden. Het is erg belangrijk dat een scheidsrechter de wedstrijd 
op de juiste manier aanvoelt en hier zijn manier van fluiten op aanpast. Fluiten is leuker en 
uitdagender dan je denkt!  
 
Bij DVC’26 zijn we actief bezig op het gebied van arbitrage. We willen een vereniging zijn die 
de rol van de scheidsrechter positief benadrukt door zowel jeugdige- en oudere leden te 
betrekken bij ons beleid. Sinds het seizoen 2021-2022 zijn we begonnen aan een actief 
ontwikkelingsplan waarbij we de jeugd het fluiten laten ervaren. Hiermee willen we de jeugd 
rol van de scheidsrechter laten waarderen.  
 
Dit document biedt U een uitgebreide beschrijving van het arbitrageplan van DVC’26 dat met 
ingang van seizoen 2021 – 2022 in zijn werking zal treden. Eerst zal er een gedetailleerde 
beschrijving van het beoogde beleid plaatsvinden, waarna alle praktische zaken aan bod 
komen. Mochten er zaken onduidelijk blijven of heeft u op- of aanmerkingen? Neem dan 
contact op met onze scheidsrechterscoördinator Jeroen van Alst. Dit kan via 
scheidsrechters@dvc26.nl of door te bellen/appen naar 06 21 53 87 22.  
 
Ik wens jullie veel wijsheid en veel plezier! 
 
Namens het bestuur van DVC’26. 
 
Jeroen van Alst 
Scheidsrechterscoördinator DVC’26 
  

mailto:scheidsrechters@dvc26.nl


 3 

Arbitragebeleid tot het seizoen 2020 - 2021 
Dit hoofdstuk geeft een schets van de huidige situatie omtrent scheidsrechterszaken bij DVC’26. Het 
hoofdstuk hierna zal laten zien waar we naar toe gaan en hoe dit in zijn werking zal treden. 
 

Actieve scheidsrechters 
DVC’26 heeft tot op heden een vaste groep van scheidsrechters die met enige regelmaat een 
wedstrijd fluiten. Deze groep scheidsrechters worden benaderd door middel van een groepsapp, 
waarin zij wekelijks de keus krijgen uit de wedstrijden die op de zaterdag gespeeld worden. Hierbij 
kan men zich vrijblijvend opgeven voor een wedstrijd en staat direct in contact met de 
scheidsrechterscoördinator en de wedstrijdsecretaris. Door middel van het gebruik van een 
groepsapp blijven lijnen kort en zullen problemen snel opgelost kunnen worden.  
 
De actieve groep scheidsrechters bestaat uit mannen variërend van jong tot oud met relatief meer 
‘oudere’ scheidsrechters. We ervaren een wekelijks gebrek aan scheidsrechters, waardoor het wel 
eens voor kan komen dat een scheidsrechter meerdere wedstrijden fluit om gaten op te vullen. Dit is 
uiteraard niet de situatie die we willen zien, daarom is het tijd voor een nieuw arbitrageplan. 

 
Aanstellingen 
Tot voorkort werkten de scheidsrechterscoördinator en de wedstrijdsecretaris intensief samen om 
alle wedstrijden vanaf de leeftijdscategorie onder 13 met een scheidsrechter bezet te krijgen. Er is 
besloten om dit meer te centreren en dat de uitvraag nu enkel loopt via de 
scheidsrechterscoördinator. Hierbij wordt hij ondersteunt door de wedstrijdsecretaris die nog steeds 
in nauw contact samenwerken. In het seizoen 2020-2021 hebben we de uitvraag gecentraliseerd, 
omdat dit voor meer duidelijkheid zorgt.  
 
Faciliteiten 
Op dit moment krijgen scheidsrechters bij DVC’26 een drankje aangeboden na het fluiten. 
Scheidsrechters krijgen geen vergoeding in de vorm van geld en dit zal ook niet het uitgangspunt 
worden. Het betalen van scheidsrechters is geen gewenste situatie: dit zal de kwaliteit niet ten goede 
komen en zal de club veel geld kosten. Om te voorkomen dat we hiernaartoe moeten, is er een 
nieuw arbitrage beleid nodig.  
 
Op dit moment kunnen scheidsrechters een scheidsrechter shirt in bruikleen krijgen om te fluiten 
voor DVC’26. Naast dit shirt zijn ook fluiten, stopwatches, kaarten en een scoreboekje beschikbaar 
om de scheidsrechter optimaal voor te bereiden voor een wedstrijd. Deze faciliteiten zijn voldoende, 
maar dienen organisatorisch beter neergezet te worden.  
 

Week van de Scheidsrechter 
Al enkele jaren op rij besteden we actief aandacht aan de week van de Scheidsrechter. Dit is een 
week, vaak in begin oktober, waarbij de scheidsrechter in het zonnetje wordt gezet. Het blijkt ieder 
jaar weer dat dit gewaardeerd wordt en hier zullen we jaarlijks mee door blijven gaan. Een klein 
gebaar doet veel goeds. 
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Arbitragebeleid vanaf het seizoen 2021 - 2022 
Dit hoofdstuk zal uitgebreid en gedetailleerd laten zien waar we als vereniging naar toe willen en 
waarom dit onze doelen zijn.  
 

Doelstellingen vanaf seizoen 2021-2022 
Met ingang van het seizoen 2021 – 2022 zal arbitrage een van de onderdelen zijn van de 
jeugdopleiding binnen DVC’26. We willen als DVC’26 een vereniging zijn waarbij we tijdens de 
opleiding niet alleen naar de ontwikkeling op voetbalgebied kijken, maar zeker ook onze (jeugdige) 
leden ontwikkelen op sociaal en maatschappelijk gebied. Om dit te bereiken, willen we onze leden 
meer inzicht geven in het vrijwillige maatschappelijke deel van onze vereniging. Een vereniging draait 
op vrijwilligers en de mogelijkheid om zo fijn te kunnen sporten komt er niet vanzelf. Je trainer staat 
er vrijwillig, de scheidsrechter fluit er voor zijn plezier, het veld wordt door vrijwilligers onderhouden, 
etc.  
 
Hierbij komen we tot de volgende doelstellingen betreffende het arbitrageplan voor het seizoen 
2021-2022: 
- jeugdleden moeten actief betrokken worden in het maatschappelijke en vrijwillige deel van de 
vereniging; 
- 100% bezetting van alle thuiswedstrijden betreffende arbitrage bij DVC’26; 
- leden de mogelijkheid bieden zich te etaleren op het gebied van arbitrage indien gewenst; 
- arbitraire faciliteiten tot een hoger niveau brengen. 
 
Het lange termijn doel van DVC’26 is het behalen van een KNVB-ARAG certificaat. Het KNVB|ARAG 
Fairplay certificaat is een keurmerk voor professioneel arbitragebeleid. Het halen van dit certificaat 
staat hoog op ons prioriteitenlijstje. Om de certificering te kunnen behalen, stelt de KNVB de 
volgende eisen: 
- heeft een opgeleide scheidsrechterscoördinator; 
- heeft een scheidsrechterscommissie; 
- organiseert minimaal tweemaal per seizoen een bijeenkomst voor scheidsrechters; 
- bezet 100% van de wedstrijden met een scheidsrechter; 
- heeft 95% van de scheidsrechters gediplomeerd en geregistreerd in sportlink; 
- laat hun scheidsrechters begeleiden door opgeleide scheidsrechtersbegeleiders; 
- stelt kleding beschikbaar aan scheidsrechters; 
- heeft de clubarbitrage geborgd binnen de vereniging door middel van een up-to-date 
clubarbitrageplan en een vast aanspreekpunt binnen het bestuur; 
- heeft clubarbitrage op een herkenbare plek op de website staan en plaatst veelvuldig nieuwe 
informatie; 
- neemt richting (buurt)verenigingen een voorbeeldrol aan op het terrein van clubarbitrage. 
 
Dikgedrukte doelstellingen zijn al behaald. Aan de overige doelstellingen wordt ontzettend hard 
gewerkt en door middel van dit nieuwe arbitrageplan grote stappen gezet richting die gewilde 
KNVB|ARAG certificaat. 
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Fluiten als onderdeel van de jeugdopleiding 
Vanaf seizoen 2021-2022 zal alles omtrent arbitrage deel uitmaken van de jeugdopleiding. We willen 
bij DVC’26 de rol van vrijwilligers positief benadrukken en (jeugdige) leden bewust maken van het 
feit dat een vereniging loopt op vrijwilligers. Naast het motorische en voetbaltechnische aspect van 
onze opleiding, zal arbitrage nu tevens een onderdeel worden. Leden worden, met beschikbare 
begeleiding, actief meegenomen in het maatschappelijke aspect van ‘het lid zijn van een vereniging’. 
Daarom komt DVC’26 nu met een arbitrageplan waarbij de jeugd betrokken wordt bij de rol van de 
scheidsrechter en spelbegeleider.  
 
Met ingang van het seizoen 2021-2022 zullen jeugdteams verantwoordelijk worden voor een 
scheidsrechters bij een team in lagere leeftijdscategorieën. Dit heeft uiteraard uitleg nodig. We zijn 
er ons bij DVC’26 van bewust dat niet iedereen uitermate geschikt is om een wedstrijd te leiden, 
maar we willen wel dat iedereen de maatschappelijke belangen van vrijwilligers en in dit geval 
scheidsrechters in gaan zien. Daarnaast erkennen we dat veel jeugdleden in de puberteit zitten en 
dat dit potentieel een rol kan spelen in de benadering en ontwikkeling van deze leden. 
 

Hoe gaat het in zijn werk? 
We gaan met ingang van seizoen 2021-2022 jeugdteams aan elkaar koppelen. Deze koppeling zal 
zorgvuldig uitgekozen worden en hierbij zal er uiteraard rekening gehouden worden met het 
speelschema van beide teams. Het koppelschema zal er als volgt uitzien: 
 
JO19 / MO19  wordt gekoppeld aan JO15 / MO15 
JO17 / MO17 wordt gekoppeld aan JO13 / MO13 
JO15 / MO15  wordt gekoppeld aan O8 / O9 / O10 / O11 
 
Een voorbeeld: 
Op zaterdag XX oktober speelt JO13-2 een thuiswedstrijd om 09:00 tegen DVV JO13-2. Aan het begin 
van iedere seizoenshelft zal er een schema gepubliceerd worden waarin teams kunnen zien wanneer 
zij verantwoordelijk zijn voor een scheidsrechter. Het doel is om teams gedurende het gehele seizoen 
aan een team te koppelen. Dit zorgt voor duidelijkheid en meer toegankelijkheid bij het fluiten.  
 
Stel dat in deze situatie JO17-2 is gekoppeld aan JO13-2. JO17-2 speelt op XX oktober zelf thuis om 
13:00. Dit betekent dat het mogelijk is om voor een speler van JO17-2 een scheidsrechter te regelen 
en zelf ook mee te doen bij de eigen wedstrijd. Door een team verantwoordelijk te stellen voor een 
scheidsrechter in plaats van een individuele speler (verplichten van ieder lid), hopen we de discussie 
in teams te stimuleren en zo het maatschappelijk belang samen te benadrukken. Binnen een team 
kan iedere trainer zelf de beslissing maken: iedereen fluit een keer in een seizoen of we laten degene 
fluiten die dit graag willen doen.  
 
De wedstrijden in de leeftijdscategorieën O8 / O9 / O10 worden begeleid door een spelbegeleider in 
plaats van een scheidsrechter. Je kunt stellen dat dit de primaire vorm van een scheidsrechter is en 
biedt daarom kans aan jonge spelers/speelsters in O15 de kans om kennis te maken met de rol van 
de scheidsrechter. Gezien de jonge leeftijd van de spelbegeleiders komt het goed van pas dat hier 
alleen een spelbegeleider nodig is.  
 
Voor de leeftijdscategorie O17 en O19 zal de huidige scheidsrechtersgroep functioneren. Deze 
leeftijdscategorieën hebben vaak een scheidsrechter nodig met meer ervaring gezien de leeftijd en 
de periode van ontwikkeling waarin deze spelers zich bevinden. Voor teams als JO15-1 en JO17-1 is 
er meestal een KNVB scheidsrechter aangesteld. Mocht dit niet zo zijn, dan zal er iemand uit de 
scheidsrechtersgroep aangesteld worden.  
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Zie hieronder een voorbeeld schema. Je ziet op de bovenste horizontale rij de teams staan die 
verantwoordelijk zijn voor een scheidsrechter. Tussen haakjes staat de tijd dat deze teams aanwezig 
dienen te zijn voor een eigen wedstrijd. Hier zal uiteraard rekening mee gehouden worden bij het 
inplannen van een scheidsrechter.  
 

XX Oktober JO19-1 (15:00) JO19-2 (VRIJ) JO17-1 (13:00) JO17-2 (11:30) 
JO15-2 (UIT) - - - - 

JO15-3 (10:45) X - - - 
JO15-4 (13:00) - X - - 

JO15-5 (UIT) - - - - 

JO13-1 (10:45) - - X - 
JO13-2 (UIT) - - - - 

JO13-3 (10:45) - - - - 
 
Je ziet in dit schema dat de fluitende teams verantwoordelijk zijn voor de teams waarbij een X in het 
schema staat. Je kunt ook zien dat JO17-2 een ongelukkige tijd thuis speelt en daarom deze week 
geen team krijgt aangewezen (of een jonger team). We herkennen het probleem dat spelers 
misschien 5 minuten later zijn bij het verzamelen van hun eigen wedstrijd, maar dit zou niet uit 
mogen maken in het maken van de opstelling. Uiteindelijk zijn we een vereniging en dienen we er 
samen voor te zorgen dat iedereen, zowel recreatief als prestatief, fijn kan sporten met een 
scheidsrechter.  

 
Antwoord op potentiële problemen 
Q: Mijn team moet verzamelen voor een thuis of uitwedstrijd tijdens de wedstrijd die ik moet 
fluiten. Wat kan ik hier aan doen? 
A: Bij het maken van een schema wordt uitgebreid gekeken naar aanvangstijd en de tijd waarop 
spelers/speelsters moeten fluiten. Het kan echter voorkomen dat er wijzigingen in het 
wedstrijdschema zich voordoen, waardoor de tijd in de knoop komt. Mocht U hier vragen over 
hebben, neem contact op met Jeroen van Alst (0621538722 of jeroenvanalst@live.nl). Doe dit het 
liefst VOOR de donderdag voor de desbetreffende zaterdag. Dit maakt het mogelijk nog iets te 
regelen. Daarbij kan het voorkomen dat een speler die gefloten heeft, iets later bij de bespreking is. 
We zijn één vereniging en moeten het samen doen. Dit vraagt wat flexibiliteit van leiders en trainers, 
maar we moeten er zelf voor zorgen dat onze vereniging blijft draaien. Mijn vraag is daarom ook om 
voor fluiten een uitzondering te maken bij het deels missen / te laat komen bij aanvang van een 
wedstrijd.  
 
Q: Mijn spelers/speelster hebben allemaal nog nooit gefloten. Ik kan ze toch niet zomaar het 
veld insturen zonder enige begeleiding? 
A: Aan het begin van ieder seizoen zal de scheidsrechterscoördinator een avond organiseren 
waarbij alle basis spelregels worden uitgelegd en beginnende scheidsrechters bij de hand worden 
genomen binnen de arbitrage. Daarbij is er iedere zaterdag iemand aanwezig van de zaterdagdienst 
en zullen trainers van DVC’26 op de hoogte zijn van het feit dat een jeugdig lid fluit. Mocht een 
speler/speelster specifiek begeleiding willen tijdens een wedstrijd, neem dan contact op met Jeroen 
van Alst (0621538722 of jeroenvanalst@live.nl).  
 
Q: Ik heb helemaal geen scheidsrechters spullen.. Moet ik deze zelf aanschaffen? 
A: Nee, bij DVC’26 geven we je deze spullen in bruikleen. Je moet er zelf voor zorgen dat je het 
goede schoeisel aan hebt en het juiste broekje/sokken. We zullen er bij DVC’26 voor zorgen dat er 
een tenue, fluitje, kaarten, stopwatch en boekje om de score te noteren beschikbaar zijn.  
 

mailto:jeroenvanalst@live.nl
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Q: Ik heb maar 1 speler die het leuk vindt om te fluiten. Mag hij vaker fluiten of moet iedereen 
aan de beurt komen? 
A: Het is geen probleem als een speler graag alle wedstrijden wil fluiten. Dit is aan de leiding 
van het team zelf. Je kunt zelf bepalen hoe je dit invult. Aangezien je allemaal ongeveer 12 
wedstrijden in een seizoen dient te fluiten, kun je dit op meerdere manieren afspreken.  
 
Q: Ik heb een afmelding op vrijdagavond.. Wat moet ik doen? 
A: Een late afmelding is erg vervelend. Laat spelers/speelsters duidelijk weten dat zij 
verantwoordelijk zijn voor het fluiten van de wedstrijd en dat ze zich op tijd en met de juiste spullen 
moeten melden. Zij hebben een verantwoordelijkheid en kunnen het naar medeleden en de 
tegenstander niet maken om niet op te komen dagen. Mocht je het niet binnen je eigen kring op 
kunnen lossen? Bel Jeroen van Alst op 0621538722.  
 
Q: Een speler/speelster vindt het erg leuk om te fluiten en wil een opleiding volgen, kan dit? 
A: Een opleiding volgen zal ten alle tijden gestimuleerd worden vanuit DVC’26. Er zijn veel 
verschillende opleidingen beschikbaar binnen de KNVB. Kijk voor meer informatie op de DVC’26 
onder scheidsrechterszaken. Bepaalde opleidingen zullen betaald worden door DVC’26. Mocht je 
meer informatie willen, zoek contact met Jeroen van Alst (0621538722 of jeroenvanalst@live.nl)  
 
Q: Ik heb al een vaste scheidsrechter voor mijn eigen team gevonden. Hoe kan ik dat aangeven? 
A: Stuur een appje naar Jeroen van Alst (0621538722) en geef aan wie je scheidsrechter is en 
hoe vaak hij fluit. Mocht hij een keer verhinderd zijn, geef dit dan tijdig aan. Dan kunnen we kijken 
hoe we dit op kunnen lossen.  
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