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              VISIE                              
TOEN EN TOEKOMST 

Wat is er nu aan de hand  
*leegloop scheidsrechters (ouderdom –interesse- verharding cultuur ) 
*weinig jeugd die de stap naar scheidsrechter nemen  
 dit is mede door de negatieve media berichten  van laatste jaren  
 
Wat doen we hier aan  
 
*bij  start  voetbal ook de opleiding scheidsrechters benoemen 
* Belonen met complimenten  
*structureel opleiden van pupillen scheidsrechters  
*doorstroming  naar hogere elftallen  
*goede communicatie, korte lijntjes naar coördinator of begeleider 
*belangrijk maken van de scheidsrechter ( begrip tonen) 
 



TOEKOMST 

 Wat bereiken we hier mee 

 

 -Alle wedstrijden worden geleid door een gediplomeerde scheidsrechter . 

 -Kwaliteit scheidsrechters naar een optimaal punt per klasse 

 -Spelvreugde bij de scheidsrechters !!!! 

- Verjonging in het scheidsrechterkorps 

 

- Het ideale van deze structuur en visie is dat we in heel de regio straks een verjongd en 
verbeterd en niet te vergeten een groter scheidsrechterkorps hebben  

 waar we trots op kunnen zijn  

 en waar nodig elkaar kunnen helpen !! 
 



PUPILLENSCHEIDSRECHTERS  OP CURSUS 



      HOE WERKT ONS OPLEIDINGSPLAN                         

START PUPILLEN SCHEIDSRECHTERS CURSUS         vanaf 12 jaar 
Bij VV ZUNDERT Is het streven dat elke 2E jaars D speler/speelster op pupillen-
scheidsrechtercursus gaat. 

Hierbij wordt nog niet gekeken of het kind wel of niet wil gaan fluiten. 

Kinderen zijn allemaal anders. 

Vandaar dat wij niks verplichten. 

Later kunnen ze altijd nog beginnen met wedstrijden fluiten en instromen vanaf de D-
jeugd (pupillenvoetbal) 

Fluiten van E/F categorie wedstrijden voor een periode van ±      2 jaar 

Ook weer afhankelijk van het kind 

 

 
 



VV ZUNDERT  PUPILLEN                                                                       
SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING 
 



OPLEIDEN  TOT  SCHEIDSRECHTERS   
WAAR  WE  ALS  CLUB  TROTS  OP  ZIJN  



OPLEIDEN MET STAPPEN 

 

Naar 2 jaar laat wij ze meegroeien naar de D jeugd 

Wennen aan groot veld, computerwerk en administratie 

Dit is gemakkelijk omdat ze dan meegroeien met dezelfde jongens die ze bij de E/F ook gefloten hebben . 

Herkenning en begrip is hierbij  het belangrijkste. 

Zowel de scheidsrechters als de spelers zijn aan elkaar gewend. 

Je ziet zelfs dat spelers het opnemen voor de scheidsrechter indien negativiteid vanuit anderen . 

Ook werken wij met snuffelstages  

Met een snuffelstage  is het wennen aan een hogere leeftijdscategorie. 

Je doet dan alles het zelfde als de scheidsrechter alleen ben je dan assistend-scheidsrechter (vlagger) . 

Ook dit is weer voor het gemakkelijker maken van de overstap naar een hogere categ0rie. 

 

 



                    VERGOEDING 

- twee consumptiebonnen per gefloten wedstrijd 

- hier krijgen de kinderen een drankje en een broodje voor 

- vv Zundert zorgt voor nette en schone kleding 

 fluitje –stopwatch- scheidsrechtertenue - standenboekje – 
kaarten – pen of potlood 

- op de scheidsrechtersdag zorgt vv Zundert voor een 
kleinigheidje en/of gebak. 

- één keer per seizoen wordt een dinertje georganiseerd voor 
de scheidsrechters die dat seizoen hebben gefloten. 

 

 

 


