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Achtergrond	  en	  actuele	  situatie	  
SV Gouda is een club die naast een familie-club, in opbouw is om de organisatie te 
professionaliseren. Op het gebied van trainen van de jeugd is dat zo’n 5 jaar geleden met 
succes ingezet. Ook de groei qua kwantiteiten kwaliteit bij de zaterdag senioren en de zondag 
senioren vraagt om structuur op het gebied van scheidsrechters. 
Vele vrijwilligers zijn wekelijks aanwezig om voetbal mogelijk te maken. Naast 
professionalisering rondom bestuur, trainen, caochen is het nu de beurt aan de scheidsrechters. 
Op dit moment wordt er met inzet van velen ieder weekend weer getracht om de juiste 
scheidsrechter op de juiste wedstrijd te krijgen. Daarbij wordt er zowel door de jeugd als door 
de senioren aan de BOS scheidsrechters getrokken. Alle commissies, inclusief de zondag 
regelt hun eigen scheidsrechters. 
De groei van de club, het belang van kwalitatieve scheidsrechters en de professionalisering 
van de club als geheel vraagt om een gecentraliseerde aanpak van de opleiding, organisatie en 
inzet van scheidsrechters. 
 
SV	  Gouda	  thuiswedstrijden	  per	  catagorie	  

	   	  
	   	   	   	   	  
	   	  

2012-‐2013	   2013-‐2014	  
	  

Catagorie	  
Aantal	  
wedstr.**	  

Aantal	  
scheidsr.*	  

Aantal	  
scheidsr.*	   Benodigde	  opl	  

D	  en	  C	   8	   9	   15	   Pupil	  
B	   4	   1	   6	   junior	  
A	  en	  A+	   9	   5	   13	   BOS	  

	   	   	   	   	  *aantal	  correct	  opgeleidde	  scheidsrechter	  
	   	  **	  aantal	  wedstrijden	  tegelijk	  thuis	  
	   	   

Er wordt veel gefloten door niet opgeleide scheidsrechters in catagoriën B (door de oudere B-
jeugd) en A en A+. De actuele situatie is dat de senioren teams een eigen scheidsrechter 
regelen als de onvoldoende scheidsrechters zijn.  

	  

Toekomstbeeld	  
We dienen ons te beseffen dat in het huidige voetbal klimaat het van zeer groot belang is dat 
de wedstrijden door goede scheidrechters wordt begeleid. De voetballers worden mondiger op 
jonge leeftijd. Daarnaast is de scheidsrechter vaak de bliksem afleider van frustratie van 
spelers en coaches. Een fout van een scheidsrechter weegt vele malen zwaarder dan een van 
een speler. Het vraagt om stabiliteit van scheidsrechters op het veld. 
 
Verder is de verwachting dat vanaf seizoen 2013-2014 de KNVB de verplichting zal invoeren 
om alleen juist opgeleide scheidsrechters in te zetten voor de wedstrijden. 
 
Door opleiding en begeleiding van scheidsrechters zal er meer professionaliteit ontstaan. 
Daarnaast is het van belang te werken aan uitstraling van de scheidsrechter. Bij de jeugd is dit 
ingezet door herkenbare tenues aan te schaffen.  
 
Wij begeleiden professioneel met concentratie, plezier en eerlijk de wedstrijden. 
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Doelen:   

1. meer structuur brengen in het beleid rond de inzet van (jeugd)scheidsrechters  
2. meer begeleiding voor (jeugd)scheidsrechters 
3. omgeving creëren waarin (jeugd)scheidsrechters gestimuleerd worden zich te 

ontwikkelen 
4. meer participatie om te fluiten van senioren (2013 +8 pers. 2014 +6 pers) 
5. in 2014 op iedere wedstrijd juist opgeleide scheidsrechters 

 
 

Structuur	  en	  organisatie	  
Er gaat een 3 mans-schap (coördinatoren) actief bezig om het club breed de scheidsrechters in 
te plannen, te begeleiden en beleid te maken. De taken zullen later nader ingevuld worden. 
Tevens zullen alle commissies en hoofdbestuur regelmatig op de hoogte gehouden worden 
van incidenten en of veranderingen in aanpak van de scheidsrechters. Tevens mag men 
verwachten dat één van de 3 coördinatoren op verzoek van commissie of bestuur aan de 
vergaderingen zal deelnemen. 
 
Wij onderscheiden 5 wedstrijd categorieën om een goede indeling te kunnen maken qua 
toewijzing (zwaarte wedstrijd) en benodigd niveau scheidsrechter (BOS, junior en pupillen 
niveau). Daarnaast zijn de  
De 5 wedstrijd categorieën zijn: 

1. D categorie:  F2 en lager, E2 en lager 
2. C categorie:  F1, E1, D2 , D5m 
3. B categorie: D1, C2 en lager, Mc1, Mb1, Ma1 
4. A categorie: C1, B en A2 teams, Za 4-9, Veteranen, Zo 3-5 
5. A+ catagorie: A1, Za 3-4, Zo 2 

 
De scheidsrechters die aan bepaalde leeftijdseisen, cq kwalificaties, cq aan een vastgestelde 
creditscore voldoen, worden dan beschikbaar gesteld voor een bepaalde categorie. Overigens 
blijven ze ook fluiten in de lagere categorieën. Welke scheidsrechter in welke categorie 
mag/kan fluiten wordt bepaald door de coördinatoren.  
We gaan de scheidsrechter pro-actief toewijzen aan wedstrijden in de verschillende catagoriën 
(zie verder). Tevens gaan we de scheidsrechtertoewijzing bekend maken op de website en per 
mail. Dit vraagt van de scheidsrechter een actieve houding om te kijken welke wedstrijden ze 
fluiten. 
Daarnaast is er bij onvoldoende aanbod aan gekwalificeerde scheidsrechter de catagorie 
indeling bepalend qua prioriteit. Dat kan betekenen dat er een BOS scheidsrechter van een 
catagorie B wedstrijd verplaatst wordt naar een A of A+ wedstrijd indien mogelijk. 
 
M.b.t. de taakverdeling van de scheidsrechterscommissie zullen alle 3 de commissieleden zich 
bezig houden met de begeleiding, beoordeling en communicatie naar scheidsrechters. 
Daarnaast is er een individueel aandachtsveld te weten: 
Rob is verantwoordelijk voor de communicatie met commissies en bestuur. Hij zal ook de 
vergaderingen bijwonen indien gewenst.  
Theo is vooral aanspreekpunt voor de pupillen scheidsrechters en zal zich ook met de 
nieuwe instroom bezighouden.  
Koen houden zich bezig met planning en administratieve zaken (credits, website ed.)  
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Alle drie zullen in overleg chalet diensten draaien en iedere zaterdag als aanspreekpunt en 
begeleider van scheidsrechters fungeren. 

Beloning	  
Door intensievere begeleiding van de scheidsrechters laten we zien dat we ze waarderen en 
serieus nemen.  
Daarnaast gaan we een creditscore systeem invoeren. Scheidsrechters kunnen credits 
verdienen door te fluiten. Echter het tijdstip, de categorie en de beoordeling levert meer of 
minder credits op. Het volgende zouden we bij voorbeeld kunnen doen: 
 
Elke wedstrijd heeft een basisscore van 5 credits. Die krijg je dus altijd. 
Je kan extra credits verdienen op de volgende wijze: 
 
Een 8.30 uur wedstrijd:  2 credits 
Een D en C categorie wedstrijd: 1 credit 
Een B categorie wedstrijd:  2 credits 
Een A en A+categorie wedstrijd: 3 credits 
Elke 10e wedstrijd:   10 credits bonus 
Beoordeling:   credits conform beoordelingscijfers (1 - 10) (1/kwartaal) 
 
De hoeveelheid credits aan het einde van het jaar bepaald ook hoe hoog de cadeaubon is die je 
krijgt na het seizoen.  
Credits verliezen kan ook.  

• Te laat (min 15 minuten (D en C categorie) en 30 minuten (B, A, A+ categorie) voor 
aanvang aanwezig zijn)     - 2 credits 

• Te laat afzeggen (moet uitelijk donderdag gebeuren)  - 2 credits (uitzondering 
ziekte) 

• Niet op komen dagen zonder bericht    - 10 credits 
 
Voorbeeld:  
Een E1 wedstrijd om 8.30 uur is een C categorie met een creditscore van 8 (5 basis, 2 voor 
8.30uur en 1 voor C categorie) 
 
De verwachting is dat een gemiddelde scheidsrechter in een seizoen max 24 wedstrijden fluit. 
Bij een normale prestatie zal het aantal credits tussen de 130-175 punten per jaar uitkomen. 
Wij wilden de credits dan ook een waarde geven van € 0,25. 
De credits worden aan het eind van het seizoen vastgesteld door de commissie. Zij zullen in 
de vorm van kadobonnen van de firma Verzijl sport worden uitgekeerd. 
 
 

Opleiding	  en	  Begeleiding	  
Met betrekking tot opleiding zijn de volgende doelen vastgesteld: 
10 deelnemers voor pupillenscheidsrechter per jaar 
3 deelnemers voor juniorscheidsrechter per jaar 
2 deelnemers voor BOS per jaar 
 
De coördinatoren gebruiken een beoordelingssysteem waarmee zij 3 x per jaar de 
scheidsrechters een beoordeling te kunnen geven. Op basis van deze beoordeling, hun inzet en 
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frequentie waarmee ze fluiten kunnen ze dan eventueel in aanmerking komen voor een hogere 
categorie. 
 
Meer begeleiding voor jeugdscheidsrechters 
De coördinatoren zullen vooral de jeugdscheidsrechters te begeleiden en helpen. Een van hun 
zal dus altijd aanwezig zijn als er gefloten wordt om de jongens te helpen indien nodig en als:  

• Als “4e” man bij wedstrijden die wat zwaarder wegen cq tegenstander met een 
“reputatie”.  

• Om een rondje langs de velden te maken als ze bezig zijn om te tips/aanwijzigen te 
kunnen geven.  

• Om ze te steunen bij hun eerste wedstrijd in een nieuwe categorie 
• Om 3 x per jaar een hele wedstrijd te beoordelen 
• Om in te kunnen grijpen als iets uit de hand loopt zowel in als naast het veld 
• Om als aanspreekpunt te dienen als er vragen zijn rondom arbitrage van spelers, 

leiders, scheidsrechter bestuur enz. 
 
Als voorwaarde voor opleiden stellen wij dat de scheidsrechter zich voor minimaal 1 jaar 
committeert om voor de club te fluiten. 
 
 

Budget	  
Naast de budgeten voor de ten doel gestelde opleidingsplekken, is het van belang om een 
professionele uitstraling op het veld te hebben. Gepaste kleding en/of tenues zijn van groot 
belang. De jeugd is daar een voorbeeld in en heeft voor hun scheidsrechters tenues 
aangeschaft. 
 
Opleidingskosten per jaar: 10 pupillen: € 150,=; 3 maal junior € 60,=; 5 maal BOS € 250,= 
Kleding/ tenues voor scheidsrechters:  ca 10 tenues € 400,=  
Beloning scheidsrechters: € 750,= 
 
Totaal benodigd budget per jaar: € 1600,= 

 

 

Bijlages:  

Begeleidingsformulieren A+ tot D categorie. 

 


