Begeleiding van de
verenigingsscheidsrechter
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Hoe kan je de
scheidsrechter
binnen de vereniging
begeleiden?

Onderdelen
begeleiding
Je kunt de verenigingsscheidsrechter op
verschillende manieren en momenten
begeleiden:

Verenigingsscheidsrechters kunnen

– Voorbespreking: bespreking van een

binnen de vereniging worden

aantal aandachtspunten voor de 		

ondersteund in hun ontwikkeling. Door

wedstrijd

begeleiding en bijscholing. Daarnaast

– Observatie tijdens de wedstrijd: de

biedt de KNVB opleidingen en

scheidsrechtercoach vult het

deskundigheidsbevordering. Ga voor

begeleidingsrapport in

04

volledige informatie over het

– Bespreking in de rust: wat is vooraf

KNVB-aanbod naar

besproken en wat is er in de eerste 		

http://scheidsrechters.voetbal.nl

helft gebeurd

Waarom
scheidsrechtersbegeleiding?

Wanneer?

Verenigingen die zich inzetten voor een

om met de scheidsrechter in gesprek te

optimaal voetbalklimaat bieden ook hun

gaan. Niet elk moment of elke situatie is

scheidsrechters voldoende

gunstig om een wedstrijd voor of na te

mogelijkheden om zich te verbeteren. De

bespreken. Zoek een rustige omgeving

verenigingsscheidsrechter kan daardoor

en creëer een veilige sfeer. Sommige

zijn taak goed vervullen, zich ontwikkelen

situatie vragen om extra ondersteuning,

en zijn eigen top bereiken. Goede

bijvoorbeeld:

scheidsrechters dragen bij aan sportiviteit

– Als de scheidsrechter zijn/haar eerste

en respect binnen de vereniging.

De begeleiding kan plaatsvinden
gedurende de hele wedstrijd of een
gedeelte ervan. Kies het juiste moment

wedstrijd fluit.
– Na een minder positieve ervaring voor
de scheidsrechter.
– Als de scheidsrechter een wedstrijd 		
op hoger niveau gaat fluiten.
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verenigingsscheidsrechter
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Wie voert de
gesprekken?

Sfeer

De scheidsrechtercoördinator, een

wederzijds vertrouwen en dus in een

scheidsrechterscoach of een ervaren

sfeer van veiligheid. Doel van het

scheidsrechter kan de

gesprek is de scheidsrechter zodanig

begeleidingsgesprekken met de

te begeleiden dat hij/zij zijn eigen top

scheidsrechter voeren. Dit is afhankelijk

kan bereiken. Wees positief! Geef

van de organisatiestructuur die de

dus eerst complimenten (positieve

vereniging voor arbitrage heeft ingericht.

feedback) en bespreek pas daarna de

Voorbereiding
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Begeleiding vindt plaats op basis van

verbeterpunten. Maak er geen preek van
en voorkom ‘welles-nietesgesprekken’.
De verenigingsscheidsrechter

Zorg voor een rustige omgeving waar je

moet altijd met een positief gevoel aan

het gesprek kan voeren en kies het juiste

de volgende wedstrijd beginnen.

moment. Zorg ervoor dat je tijdens het
gesprek oogcontact kan hebben, maar
ga niet recht tegenover elkaar zitten.
Zorg dat de juiste hulpmiddelen aanwezig
zijn, zoals een pen, papier, spelregels en
begeleidingsformulieren.

Begeleidingsrapport
scheidsrechter

[ verenigingslogo ]

Begeleidingsrapport scheidsrechter (in opleiding) voor wedstrijden E- en F-pupillen
(voor begeleidingsrapporten voor wedstrijden voor D-pupillen en junioren zie het
Handboek Arbitrage, via http://scheidsrechters.voetbal.nl)
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