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Fluitflits (arbitrage) voor verenigingen 
U hebt de 1e editie van de fluitflits voor verenigingen ontvangen. 
Deze fluitflits is voor iedereen die belangstelling heeft voor arbitrage binnen 
uw vereniging, bestuurders, scheidsrechterscoördinatoren, 
verenigingsscheidsrechters, jeugd(bege)leiders, ouders, trainers enz. 
 
Het team Arbitrage wil u door middel van deze fluitflits op de hoogte houden 
van ontwikkelingen in de (club)arbitrage, maar ook succesverhalen die we 
binnenkrijgen delen met de andere clubs. 
Mocht u opmerkingen / ideeën / succesverhalen hebben, geef ons die dan 
alsjeblieft door. Mocht u vragen hebben, kunt u ons bereiken via de telefoon, 
mail en vanaf nu ook in de regio bij ons spreekuur. 
 
Het is een pilot die we op bescheiden schaal inzetten en vervolgens 
evalueren om te kijken hoe het bevalt. Als het goed bevalt, gaan we vaker op 
locatie naar de clubs toe. 
 
Spreekuur arbitrage voor bestuursleden en scheidsrechters-
coördinatoren 
Graag willen wij met u in gesprek over allerlei zaken die de arbitrage raken. 
Arbitrage binnen de club waar u meer informatie over wil, maar zeker ook 
zaken waar de arbitrage binnen de KNVB beter van wordt, een constructieve 
positieve feedback om er allemaal beter van te worden is welkom. 
 
Daarom houden wij op een aantal datums en locaties een spreekuur waarbij u 
uw meest prangende vragen op het gebied van arbitrage kunt stellen. Als u 
ons van te voren even belt, kunnen we een tijd afspreken en weet u zeker dat 
u dan aan de beurt bent. Uiteraard kunt u ook gewoon zo binnenlopen, maar 
dan kan het zijn dat u even moet wachten, omdat we met een andere 
vereniging in gesprek zijn. 
 
Het gaat dus niet om optredens van scheidsrechters bij het eerste elftal van 
de afgelopen wedstrijd en waarom hij daar 2 kaarten heeft gegeven waar u 
het niet mee eens bent, maar juist om dingen die de arbitrage binnen uw 
vereniging of binnen de KNVB kunnen helpen te groeien. Wij denken dat dit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Vragen die u heeft bij de uitvoering 
van het spelregelbewijs,  wilt u een spelregelavond of een training mentale 
weerbaarheid of heeft u algemene vragen over hoe u met arbitrage in de club 
kunt omgaan? Wat u vraag ook is, wij treden er graag met u over in contact. 
Soms is het een kwestie van even op weg geholpen worden, soms zullen we 
concluderen dat er  een langer traject nodig is. Ook dat nemen we graag met 
u door gebaseerd op wat uw behoeften zijn.  
 
Nogmaals, als het gaat om spelsituaties in een wedstrijd, kunt u rustig   
na de wedstrijd uitleg vragen bij de scheidsrechter waarom hij een bepaalde 
overtreding op die manier heeft waargenomen en hoe hij dit heeft 
afgehandeld. Realiseert u zich wel dat de toon waarop dit gevraagd wordt 
bepalend kan zijn hoe de scheidsrechter hierop reageert. 
 
 

 

Digiflyer 
 
Wilt u weten wat 
de afdeling 
Arbitrage u 
allemaal te 
bieden heeft? 
 
Kijk op de bijlage 
voor onze 
mogelijkheden. 
 
Wilt u meer 
informatie? 
Stuur een mail 
naar  
Zuid2-
scheidsrechtersza
ken@knvb.nl  
of neem 
telefonisch 
contact met ons 
op. 

 
Tip:  
Ook verenigings-
scheidsrechters 
hebben recht op 
rechtsbijstand 
van ARAG   

 
Links; 
https://www.arag.
nl/over-
arag/knvb/home 
 
http://home.knvb.
nl/ 
 
http://scheidsrech
ters.voetbal.nl/ho
me 
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De data en locaties waar wij ons spreekuur arbitrage houden zijn: 
Maandag 9 februari 2015: Hapse Boys                              
Dinsdag 24 februari 2015: VV Wittenhorst                          
Maandag 13 april 2015: SHH Herten                                   
Maandag 11 mei 2015: Blauw Geel 38                               
 
U kunt binnenlopen vanaf 19.30 uur of maak vooraf een afspraak met ons. 
U kunt ons bereiken onder de telefoonnummers 046-4819427 (Wanda Kuipers)  of 046-4819424 (Ludy 
Schoenmakers) of per email  
zuid2-scheidsrechterszaken@knvb.nl 
 

 
Spelregelavond voor de oudere jeugd bij V.V. Fairplay  
Een volle kantine met alle doelgroepen binnen je club verenigt op één avond? V.V. Fairplay kreeg het 
voor elkaar! Met als doel meer inzicht in spelregels, organiseerde de vereniging een spelregelavond. 
 
Meer sportief gedrag op en rondom de velden is voor V.V. Fairplay aanleiding voor het organiseren van 
deze spelregelavond. De avond, onder leiding van betaald voetbal scheidsrechter Ed Janssen, geeft 
meer inzicht in spelregels en beslissingen van een scheidsrechter. Aan de hand van filmbeelden geeft 
Ed uitleg over regels met betrekking tot buitenspel, ernstig gemeen spel, het ontnemen van duidelijke 
scoringskansen en hands. Situaties waar je volop over kunt discussiëren. Verenigingslid C-junior Harry 
Stuin,: “Ik vond het een leuke avond. Nu heb ik wat meer begrip voor de scheidsrechter én weet ik iets 
meer van de regels”. Tijdens de avond roept Ed verenigingsscheidsrechters ook op om gevaar voor 
spelers en hun gezondheid te voorkomen. Ook het spelregelbewijs krijgt, desgewenst, de aandacht. 
 
Als vervolgstap op de spelregelavond wil V.V. Fairplay graag een avond mentale weerbaarheid arbitrage 
houden voor haar verenigingsscheidsrechters. Samen met de KNVB inzetten op hun arbitragebeleid 
waarbij ze individuele ondersteuning krijgen vanuit de KNVB. 
 
Wil jij ook een spelregelavond organiseren bij  jouw vereniging of heb je interesse in één van de andere 
produkten die de arbitrage te bieden heeft? Kijk in onze (bijgevoegde) digiflyer of neem contact op met 
het team arbitrage. Zij staan u graag te woord en helpen u met het beantwoorden van uw vragen.  
 

 
Instructievideo’s nieuwe strafcodes 
De KNVB heeft verenigingen (en scheidsrechters) via meerdere kanalen op de hoogte gebracht van de 
nieuwe strafcodes en de gewijzigde procedures, onder meer online via een instructievideo’s. 
Onderstaande link brengt u rechtstreeks bij de filmpjes. Handig voor als u denkt; “Hoe zat dat nou ook 
alweer): 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=herziening+strafcodes+knvb 
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Medewerkers team arbitrage 
  

 
Ludy Schoenmakers 

 

 

 Medewerker organisatie arbitrage 

 046-4819424 

 aanwezig maandag t/m vrijdag 
 

 

 
 

 Medewerkster arbitrage 

 046-4819427 

 aanwezig maandag t/m vrijdag, dinsdag-  & 
woensdagochtend 

 
 

Wanda Kuipers 
 

 
 
 

 Medewerkster ondersteuning 

 046-4819426 

 aanwezig maandag, woensdag en 
donderdagmiddag     

                  Patricia Krekels   

 

 
  Veronique van Tongeren-Housmans 
 

 Medewerkster ondersteuning 

 046-4819426 

 aanwezig woensdag (momenteel met zwangerschapsverlof) 

 


