Scheidsrechtersbeleid
sc Buitenveldert

Zonder scheidsrechter geen voetbal

samenvatting

1. Samenvatting
Binnen sc Buitenveldert (hierna: BTV) wordt al lang gesproken over het opzetten
van scheidsrechtersbeleid. Dit komt met name doordat we elk weekend
te kampen hebben met een tekort aan goede scheidsrechters. Slechts een
handvol ervaren scheidsrechters fluit regelmatig jeugdwedstrijden en de rest
wordt opgepakt door welwillende ouders. Het resultaat is ergernis op en rond
de velden, bij spelers, trainers/leiders en ouders/toeschouwers. Dat willen we
veranderen, structureel. Dit beleidsplan is het startpunt van deze verandering.
We hebben ons het volgende doel gesteld: we willen jeugdspelers en ouders
opleiden tot clubscheidsrechter waardoor we binnen enkele seizoenen bij elke
jeugdwedstrijd een door ons opgeleide scheidsrechter op het veld hebben
staan.
Dit is een ambitieuze doelstelling welke door de volgende maatregelen
gerealiseerd zal moeten worden:
1. Er komt een scheidsrechterscommissie met de volgende taken:
• Het indelen van scheidsrechters bij alle (jeugd)wedstrijden.
• Het begeleiden van scheidsrechters tijdens en na hun (interne) opleiding.
• Het verzorgen van de KNVB scheidsrechters cursussen voor zowel jeugd als 			
ouders.
• Het in samenwerking met trainers/leiders werven van nieuwe scheidsrechters.

• Het ontvangen van de bondsscheidsrechters.
• Het organiseren van ‘opfrisavonden’ en andere thema avonden.
• Het bijhouden van het aantal gefloten wedstrijden door de actieve 			
clubscheidsrechters.
• De daaraan gekoppelde uitgifte van kleding.
• Samen met de gedragscommissie van BTV zorgen voor rust rondom het veld
bij wedstrijden.
2. We gaan in samenwerking met de KNVB een eigen opleiding opzetten om
jeugdspelers vanaf 12 jaar en ouders van jeugdspelers op te leiden om 7:7 en
9:9 wedstrijden te kunnen fluiten. De opleiding bestaat uit een theorie- en een
praktijkdeel en beslaat 2 avonden.
3. Scheidsrechters die een minimale ervaring hebben, kunnen een BOS cursus
van de KNVB volgen. We streven ernaar elk jaar een groep bij elkaar te krijgen die
de BOS cursus bij sc Buitenveldert kan volgen. Deze cursus duurt 7 avonden.
4. Zodra de interne basisopleiding is afgerond, worden de scheidsrechters
ingepland op minimaal 5 wedstrijden in datzelfde seizoen. Ze worden hierin
begeleid door de scheidsrechterscommissie. Deze begeleiding is essentieel.
5. Kleding en materiaal wordt beschikbaar gesteld vanuit de club die daartoe
over een minimum aantal scheidsrechterstenues beschikt. Bij een minimum van
15 gefloten wedstrijddagen, krijgt de scheidsrechter een eigen tenue. Bij nog

eens 15 gefloten wedstrijddagen, ontvangt de scheidsrechter ook nog een eigen
trainingspak. De leden van de scheidsrechterscommissie dragen een coachjas
met de volgende tekst op de achterzijde: “scheidsrechters begeleiding”.
Hierdoor zijn onze commissieleden goed herkenbaar en dat zorgt voor rust
rondom de velden.
6. De trainers en leiders van de uitspelende teams krijgen een briefje waar in
staat dat de wedstrijd begeleid kan worden door een jeugdspeler of ouder
in opleiding. We vragen om begrip en geduld en rekenen erop dat er geen
commentaar op de leiding wordt gegeven.
7. De scheidsrechters hebben en houden hun eigen kleedruimtes. Daar zal ook
de clubkleding en materiaal beschikbaar zijn.
8. Na afloop van elke wedstrijd, krijgt de clubscheidsrechter een hapje en een
drankje als dank voor bewezen diensten.
9. Jaarlijks zal er een thema avond voor de scheidsrechters georganiseerd
worden, alsmede een opfriscursus voor de scheidsrechters die de interne
basisopleiding reeds met goed gevolg hebben afgelegd. De organisatie wordt
verzorgd door de scheidsrechterscommissie.
10. Het budget om dit plan te implementeren bedraagt eenmalig EUR
3.000,- en jaarlijks ruim EUR 3.800,-. Dit budget wordt besteed aan kleding en

materiaal voor de scheidsrechters en de scheidsrechterscommissie, alsmede aan
accommodatie voor de jaarlijkse interne opleiding, BOS cursus, thema avond en
opfriscursus.
11. We vragen de sponsorcommissie om op zoek te gaan naar een sponsor die
specifiek ons scheidsrechtersprogramma financiert.
12. Op de website zal een aparte sectie worden gecreëerd voor communicatie
over scheidsrechterszaken. In de maandelijkse nieuwsbrief zal ook regelmatig
een stukje verschijnen namens de scheidsrechterscommissie.
13. De scheidsrechterscommissie is al een paar keer bij elkaar geweest, maar
de commissie is nog niet compleet. Voor de interne opleiding en de BOS cursus
worden al spelers en ouders geworven. Het streven is om in de tweede helft van
het huidige seizoen een groep van ca 10-15 jeugdspelers en een groep van ca
10-15 ouders intern opgeleid te hebben. Daarnaast willen we graag een groep
van 5-10 scheidsrechters de BOS training laten volgen. In het nieuwe seizoen
kunnen dan de eerste vruchten van dit beleidsplan geplukt worden.

