
Taken scheidsrechter coördinator 
 

Scheidsrechters doorgeven 
Wedstrijdzaken 

Wedstrijdzaken maakt het nieuwe taakschema aan het einde van de 
zomervakantie en rond december. Het is belangrijk om aan te geven 
welke spelers hogerop willen/kunnen fluiten, welke scheidsrechters nog  
fluiten met buddy of niet meer fluiten.  

Spelers die onlangs een scheidsrechters cursus t/m eerste klasse 
afgerond hebben (V4), worden voor de eerste 3 wedstrijden ingedeeld 
met een buddy door wedstrijdzaken bij jeugdteams. Hierbij is het de taak 
van de scheidsrechters coördinator om de buddy's op de hoogte te stellen 
van wat er verwacht wordt van hen. Dit kan a.d.h. van de checklist (zie 
bijlage) die meegestuurd wordt met het taakschema. In dit handboek ook 
het bericht dat gestuurd wordt naar buddy's waarin staat wat er verwacht 
wordt van de buddy. 

Organiseren scheidsrechter cursus V4 = 
Vaardigheidstraining 

Werving 

Twee keer per seizoen of meer indien nodig.  

Naar mate meer spelers in het bezit zijn van V4 zal de cursus minder 
gegeven kunnen worden.  

De cursus kan tijdens een training opgezet worden, zolang er een 
vaardigheidstrainer aanwezig kan zijn (Melanie of Jesse). De 
scheidsrechters coördinator meldt de training aan bij de Nevobo. Op de 
Nevobo staat een format hoe dat moet. (zie bijlage) 

Het overzicht van behaalde sr certificaten spelers bijhouden en constant 
bijwerken. Ook inzichtelijk bij Nevobo 

Organiseren scheidsrechter cursus V6 = 
spelregelbewijs 

Werving 

Aan het begin van het seizoen een spelregel café (zie bijlage) opzetten 
voor jeugdteams. Dit kan op 1 moment voor of tijdens trainingen van de 
jeugd. Hierbij wordt kort uitleg gegeven over de spelregels en wordt de 
toets op eigen mobiele telefoons gemaakt. Het streven is dat alle spelers 
vanaf de C's deze toets behaald hebben.  

Hierbij geldt ook dat op een gegeven moment alleen nog nieuwe spelers 
het spelregelbewijs moeten halen. 

Het overzicht bijhouden en constant bijwerken. Ook inzichtelijk bij Nevobo 

Organiseren scheidsrechter 
bijeenkomsten 

1 Keer per kwartaal of indien nodig meer, om belangrijke thema's te 
bespreken. Deze bijeenkomsten zijn zeer waardevol, omdat je samen kan 
bepalen wat belangrijk is op het gebied van scheidsrechters. Ook zijn deze 
momenten fijn om taken te verdelen. Deze bijeenkomsten zijn veel op 
donderdagen rond 19:00 in de Spil.  



Week van de scheidsrechter In oktober is de week van de scheidsrechter. Dit is een punt op de agenda 
tijdens de scheidsrechters bijeenkomst. Via het bestuur worden er 
bedankjes geregeld voor de bestaande scheidsrechters. Deze worden 
uitgedeeld door de (regio)scheidsrechters.  

Bedankt regioscheidsrechters Aan het einde van het seizoen bedankjes regelen voor de scheidsrechters 
die hogerop gefloten hebben. Dit gaat in samenwerking met het bestuur. 

Beschikbaar als regio scheidsrechter Vanaf maart kunnen de regio-scheidsrechters voor het komende 
seizoen doorgegeven worden via de site van Nevobo. Hierbij is het de taak 
aan de scheidsrechters coördinator om te vragen wie er weer beschikbaar 
is, hoe vaak en op welke dagen. Vanaf het seizoen 2019/2020 is het de 
regel dat de scheidsrechters voor 15 mei opgegeven moeten worden. Zo 
niet, worden teams niet hun competitie geplaatst.  

 Aandacht in de nieuwsbrief of op social media schenken aan actuele 
scheidsrechterszaken.  

Contact Nevobo Indien nodig contact met Nevobo 

 
 
Zomervakantie: scheidsrechters doorgeven aan wedstrijdzaken en buddy's informeren  
September: eerste bijeenkomst scheidsrechters en het opzetten van een spelregelcafe 
Oktober: week van de scheidsrechter 
November: V4 cursus opzetten  
November/december: tweede bijeenkomst scheidsrechters en scheidsrechters doorgeven aan 
wedstrijdzaken 
Januari: buddy's informeren 
Februari/maart/april: derde bijeenkomst scheidsrechters, V4 cursus opzetten, bedankjes regelen 
scheidsrechters, informeren welke scheidsrechters blijven en doorgeven aan nevobo.  
Tussendoor: aandacht in de nieuwsbrief en via social media 
 

 

Alle documenten die genoemd worden zijn opgenomen in het handboek Scheidsrechter coordinator of 
als bijlage beschikbaar. 


