Arbitrageplan
“Respect voor de Arbitrage”
Bijlage
Technisch beleidsplan
Olympia’28

1

Inhoud

Wijzigingshistorie .......................................................................................................................... 3
Voorwoord .................................................................................................................................... 3
Inleiding ....................................................................................................................................... 3
Respect ........................................................................................................................................ 3
Doel arbitrageplan ......................................................................................................................... 4
De organisatie van de arbitrage ...................................................................................................... 4
Scheidsrechterscommissie .............................................................................................................. 5
De scheidsrechtercoördinator ...................................................................................................... 5
De (praktijk)begeleider ............................................................................................................... 5
De verenigingsscheidsrechter ...................................................................................................... 6
Scheidsrechter senioren: ......................................................................................................... 6
Scheidsrechter junioren: ......................................................................................................... 6
Scheidsrechter pupillen: .......................................................................................................... 6
Hoofdtaken ............................................................................................................................ 6
Gedragskenmerken voor de scheidsrechters/assistenten ............................................................... 7
Opleiding ................................................................................................................................... 7
Wekelijks programma ................................................................................................................. 7
Overige randvoorwaarden .............................................................................................................. 7

2

Wijzigingshistorie

Dit document is opgesteld n.a.v. de driejaarlijkse evaluatie van het technisch beleidsplan in 2012.

Voorwoord

Een vrijwilligersfunctie waarvoor speciale aandacht vereist is, betreft de (club)scheidsrechters en zijn
assistenten. Zonder scheidsrechters zijn wedstrijden niet mogelijk. Bij Arbitrage hoort Respect. Bij
Respect hoort Gedrag. Deze drie kernbegrippen zijn sterk met elkaar verbonden. Dit document beschrijft
de doelstelling en uitgangspunten ten aanzien van het Arbitrageplan. In het welbekende “groene boekje"
van onze vereniging zijn de gedragswaarden opgenomen in “de elf van v.v. Olympia’28”. Het groene
boekje wordt ieder seizoen aan alle (spelende) leden verstrekt.
Dit arbitrage plan geldt als integrale bijlage van het technisch beleidsplan van Olympia’28.

Inleiding

Het imago van een scheidsrechter en zijn assistenten is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door
spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig in twijfel getrokken. Plezier hebben in het leiden
van een wedstrijd is sterk afhankelijk van de eigen leden, hun ouders en natuurlijk de spelers van de
tegenpartij met aanhang. Zij dienen respect te hebben voor de arbitrage, immers ook deze kan en zal
fouten maken. Respect voor de arbitrage moet vanzelfsprekend zijn en blijven bij Olympia’28. Respect
vraagt een bepaald gedrag. Gedrag wordt getoetst aan (gedrags)normen en waarden. Het bestuur en het
jeugdkader van Olympia’28 moeten hieraan meewerken. Met andere woorden:
Voed spelers zo op dat ze respect hebben voor de arbitrage en durf anderen die dat niet hebben
hierop aan te spreken!
Het leiden van wedstrijden is ook een sport voor een vereniging als Olympia’28.Toch wordt dit nogal eens
vergeten. Verbeterpunten zijn er altijd en dit arbitrageplan is er o.a. om alles wat met onze
verenigingsscheidsrechters en assistenten te maken heeft te optimaliseren.
Het leiden van wedstrijden bij Olympia’28 moet een begrip worden, de
verenigingsscheidsrechters moeten plezier hebben in het leiden van wedstrijden bij onze club en
moeten een duidelijke plaats krijgen in de totale verenigingsorganisatie.
In dit arbitrageplan wordt aangegeven hoe de arbitrage bij Olympia’28 geregeld is en wordt op hoofdlijnen
de operationele uitwerking beschreven. Om het arbitrageplan werkbaar te maken en te houden is bewust
gekozen voor een beknopte opzet. Het arbitrageplan wordt periodiek (eens per drie jaar) geëvalueerd en
daar waar nodig aangepast.

Respect

Voetbal is een contactsport. Een contactsport met spelregels. De scheidsrechter handhaaft de spelregels
en beslist wanneer spelregels zijn overtreden en bestraft overtredingen welke nadelig zijn voor een sportief
verloop van wedstrijden of in strijd zijn met de spelregels. De scheidsrechter en zijn assistenten verdienen
hiervoor respect. Respect jegens elkaar, van spelers, leiders, trainers, ouders, toeschouwers en
supporters. Ook scheidsrechters en grensrechters maken fouten.
Te allen tijde dient de beslissing van de arbitrage gerespecteerd en geaccepteerd te worden.
Vanaf de jongste jeugd zal er aandacht moeten zijn voor het respecteren en accepteren van de
scheidsrechter en zijn assistenten. Olympia’28 streeft na dat alle betrokkenen in onze vereniging
bovenstaande ook nastreven, uitdragen en elkaar hierop indien nodig aanspreken.
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Doel arbitrageplan

De doelstelling van dit arbitrageplan is om voldoende opgeleide scheidrechters/assistenten te hebben en
te houden.
Wij willen dit bereiken door:






werving van nieuwe scheidsrechters;
het verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter;
het scheppen van een aantrekkelijk klimaat, waarbij:
•
de scheidsrechter plezier heeft in het fluiten van een wedstrijd;
•
de scheidsrechter met respect behandeld wordt;
•
de scheidsrechter zich vóór, tijdens en na een wedstrijd veilig voelt.
het waarborgen en verbeteren de kwaliteit van de arbitrage door goede opleiding en begeleiding;

Door een aantrekkelijker klimaat te scheppen is het gemakkelijker om de bestaande
scheidsrechters te behouden en om nieuwe aan te trekken. Tevens gaan wij in op de opleiding en
begeleiding van onze verenigingsscheidsrechters en het opleiden van praktijkbegeleiders.

De organisatie van de arbitrage

Naar gelang kunnen begeleiders ook mindere of meerdere categorieën begeleiden.
De scheidsrechterscommissie wordt gevormd door de coördinator scheidsrechters en de begeleiders.
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Scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor:
 Opleidingen voor scheidsrechters/assistenten
 KNVB contacten en communicatie
 Contact met andere jeugd coördinatoren en hfd. Jeugdopleiding
 Organiseren informatieavonden
 Werven van scheidsrechters
 Begeleiden scheidsrechters
 Beoordelen scheidsrechters
 Indelen wedstrijden voor scheidsrechters (2 wekelijks programma van wedstrijdsecretariaat)
De scheidsrechtercoördinator

Olympia’28 kent één algehele scheidsrechtercoördinator: Hij coördineert de commissie en stelt met de
begeleiders alle scheidsrechters aan t.b.v.:
1. Senioren,
2. Junioren (A-B-C-jeugd);
3. Pupillen (D-E-F-jeugd);
De scheidsrechtercoördinator verzorgt in samenwerking met de scheidsrechterscommissie










Opleidingen voor scheidsrechters/assistenten.
Scouting (assistent)scheidsrechters.
Communicatie met KNVB over arbitrage.
Verzorgen faciliteiten rondom (assistent) scheidsrechters.
(indien noodzakelijk) budget regelen voor arbitrage.
Kwaliteitsbewaking arbitrage.
Verzorgen van aandacht voor arbitrage binnen de vereniging.
Veranderende spelregels doorgeven aan clubscheidsrechters.
Controleren van beleidsafspraken t.a.v. gele/rode kaarten/ tijdstraffen.

De (praktijk)begeleider

De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en
feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau.
Door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de praktijkbegeleider de
scheidsrechter te laten terug kijken op het eigen handelen, waarvan het de bedoeling is dat dit een
positieve bijdrage oplevert in zijn en/of haar ontwikkeling als scheidsrechter.
De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van de scheidsrechters en dit
communiceren met de scheidsrechterscoördinator.
Profielschets praktijkbegeleider
 Gekwalificeerd BOS, SO II, of verenigingsscheidsrechter;
 Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling;
 Onderschrijft de doelstelling van de vereniging;
 Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan;
 Is in staat goed om te gaan met de doelgroep;
 Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechterscoördinator
 Is bereid de cursus “Praktijkbegeleider scheidsrechters veldvoetbal” te volgen.
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Begeleiding
De praktijkbegeleiders begeleiden verenigingscheidsrechters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
begeleidingsrapporten van de KNVB.
Door scheidsrechters op de juiste wijze te informeren, adviseren en te ondersteunen zal het vertrouwen
en de deskundigheid van de scheidsrechter op een positieve manier worden beïnvloed, wat weer kan
bijdragen aan het behoud van scheidsrechters.
De verenigingsscheidsrechter

De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en staat voor de taak
wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en
leren.
Olympia’28 onderscheidt de volgende verenigingsscheidsrechters:
Scheidsrechter senioren/junioren A en B junioren;
Zij fluiten wedstrijden van de (lagere) seniorenelftallen en A en B jeugd.
Scheidsrechter junioren (C en D -jeugd);
Zij fluiten wedstrijden van de (lagere) juniorelftallen.
Scheidsrechter pupillen (E-F-jeugd).
Zij fluiten wedstrijden van de pupillenelftallen
Profielschetsen
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren streven wij naar om aan de volgende profielschetsen te
voldoen:
Scheidsrechter senioren:
 Minimum leeftijd 16 jaar;
 Bij voorkeur actief voetballen of gevoetbald hebben;
 lid van Olympia’28 en/of KNVB;
 Bereid zijn de cursus Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) veld te volgen;
 Beschikbaar zijn om op zaterdag wedstrijden te leiden.
Scheidsrechter junioren:
 Minimum leeftijd 15 jaar;
 Bij voorkeur actief voetballen of gevoetbald hebben;
 lid van Olympia’28 en/of KNVB;
 Bereid zijn de cursus juniorenscheidsrechter of de Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) te
volgen;
 Beschikbaar zijn op zaterdag om juniorenwedstrijden te leiden.
Scheidsrechter pupillen:
 Minimum leeftijd 12 jaar;
 Bij voorkeur actief voetballen of gevoetbald hebben;
 lid van Olympia’28 en/of KNVB;
 Bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen;
 Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijden te leiden.

Hoofdtaken
De verenigingsscheidsrechter heeft vijf hoofdtaken:
1. Volgen van het spel en toepassen van de spelregels;
2. Optreden bij beslismomenten;
3. Communiceren met spelers;
6

4. Afhandelen formaliteiten (administratie);
5. Bijwonen van scheidsrechtersbijeenkomsten.
Gedragskenmerken voor de scheidsrechters/assistenten









Pas de regels toe volgens de K.N.V.B. richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de
wedstrijd.
Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
Geen woorden maar daden. jouw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
De verenigingsscheidsrechter heeft een positieve instelling
Voelt zich betrokken bij het wel en wee van de vereniging
Heeft sportiviteit & respect hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding door een
(praktijk)begeleider.

Opleiding

Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede
opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten
heeft en van zijn deskundigheid blijk geeft, zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet
opgeleide scheidsrechter. Tevens zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de
scheidsrechter.
Binnen de KNVB zijn o.a. de volgende opleidingen mogelijk:
 Pupillenscheidsrechter (E + F jeugd);
 Juniorenscheidsrechter (D + C jeugd);
 Basis Opleiding Scheidsrechter (A + B jeugd en senioren);
 Assistent scheidsrechter;
 Praktijkbegeleider Scheidsrechters Veldvoetbal;


Indien mogelijk zullen opleidingen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging worden georganiseerd
of in samenwerking met andere (buur)verenigingen.

Wekelijks programma

De scheidsrechterscommissie zorgt wekelijks voor een (telkens vier weken vooruit) overzicht met de
aanstelling van de verenigingsscheidsrechters met de daarbij behorende wedstrijden tot zover de
wedstrijden bekend zijn en gepubliceerd door de KNVB. De scheidsrechters bevestigen de aangewezen
wedstrijd automatisch door uiterlijk twee weken voor aanvang wedstrijd aangegeven te hebben niet te
kunnen en een vervangende scheidsrechter te hebben gevonden. Hiervoor worden overzichten met
beschikbare scheidsrechters beschikbaar gesteld waarin al zoveel mogelijk beschikbaarheid is
aangegeven.

Overige randvoorwaarden








Alle verenigingsscheidsrechters worden door Olympia’28 voorzien van een
scheidsrechterstenue.
De vereniging zorgt voor faciliteiten in de vorm van ruimte voor vergaderingen, ontvangen
scheidsrechters, begeleiding etc.
Faciliteiten voor elke scheidsrechter aanbieden en in stand houden. Zoals scheidsrechterstenue,
scheidsrechters blocs, setje met fluit, gele en rode kaarten, pen, etc.
Duidelijkheid geven (en ondersteuning bieden) aan de verenigingsscheidsrechters over het
geven van kaarten en tijdstraffen.
Beschikbaar stellen van 2 consumpties per wedstrijd.
Alle verenigingsscheidsrechters worden uitgenodigd voor de vrijwilligersavond van Olympia’28.
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