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6. Scheidsrechtersaanwijzingen en licenties 

Met scheidsrechtersaanwijzingen wordt bedoeld welke scheidsrechters en welke linesmen, welke wedstrijden 
bemannen.

De verantwoordelijkheid van de wedstrijdaanwijzingen (NIJB-scheidsrechters) ligt bij de scheidsrechterscommissie, 
die dit delegeert aan twee van haar leden. 
De voorzitter van de commissie maakt samen met de wedstrijdaanwijzer de wedstrijdaanwijzingen voor ERE-divisie 
en Eerste Divisie. De verzending en administratie komt voor rekening van de laatste, evenals de indeling, verzending 
en administratie van de overige divisies die niet door de lokale scheidsrechterscoördinatoren worden ingedeeld. De 
lokale supervisor neemt de indeling van clubscheidsrechters (één persoon voor B- en C-wedstrijden; 2 personen 
voor de overige divisies m.u.v. mini’s, welke wedstrijden door één persoon geleid worden) voor zijn rekening. 

Wedstrijdaanwijzingen worden ruim van te voren samengesteld. Daarom wordt scheidsrechters voor aanvang van 
het seizoen gevraagd naar data en tijden dat ze verhinderd zijn. Daarna is het zaak om tussentijdse verhindering zo 
snel mogelijk, doch uiterlijk drie weken van te voren, door te geven aan de wedstrijdaanwijzer. Deze kan dan 
rekening houden met dit gegeven. Ook hoeft hij dan niet op het laatste moment nog een beroep op een collega-
scheidsrechter te doen, die misschien al een andere afspraak heeft, omdat hij volgens de wedstrijdaanwijzingen
geen wedstrijd op dat moment toegewezen had gekregen. 
Late afmeldingen zijn om deze redenen vaak het grootste probleem voor de wedstrijd aanwijzer. 

Wedstrijden worden aangewezen volgens het principe “De juiste man wordt aangewezen voor de juiste wedstrijd”. 
De criteria die hier voor gehanteerd worden door beide wedstrijdaanwijzers: 

 Deskundigheid voor de betreffende wedstrijd of divisie. 
 Voor divisies onder de ERE-divisie en Eerste Divisie is het kostenaspect belangrijk, maar niet 

doorslaggevend.
 Er wordt gerouleerd onder scheidsrechters, teams en divisies. 
 Supervisorsrapporten. 
 Overige beoordelingen door supervisors. 
 Huidige vorm waarin de scheidsrechter of linesman verkeert. 
 Belang van de wedstrijd. 
 Eventuele problemen tussen teams onderling of tussen teams en een scheidsrechter. 
 Inzet en motiviatie. 
 Licentie-indeling (zie hieronder). 

Wedstrijdaanwijzingen worden ongeveer twee weken voordat de wedstrijden gespeeld worden, per post verstuurd 
naar de scheidsrechters. Degenen die email hebben, kunnen de aanwijzingen ook elektronisch ontvangen. Een 
week voor de wedstrijden gespeeld worden wordt een nieuwe lijst gedistribueerd, waarop mogelijk wijzingen vermeld 
staan.
Bekijk de lijsten nauwgezet en noteer waar en wanneer je een wedstrijd toegewezen hebt gekregen. Je wilt toch niet 
(en de scheidsrechterscommissie ook niet) dat teams zonder scheidsrechters staan of dat je collega het karwei 
alleen moet klaren. 
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De indeling naar licentie wordt gedaan door de scheidsrechterscommissie, daarbij geadviseerd door (lokale) 
supervisors.

We kennen de volgende licenties: 

 A-licentie scheidsrechter of linesman geschikt voor wedstrijden tot en met ERE-divisie. 
 B-licentie scheidsrechter of linesman geschikt voor wedstrijden tot en met Eerste Divisie. 
  C-licentie scheidsrechter of linesman geschikt voor wedstrijden tot en met U17 divisie. 

Daarnaast kennen we ook het begrip club-scheidsrechter. Dit zijn oudere junioren, senioren, coaches of ouders die 
wedstrijden (welke, wordt hieronder vermeld) leiden. Verschillende redenen zijn er waarom besloten is om gebruik te 
gaan maken van club-scheidsrechters: 

 Het tekort aan reguliere, lokale  scheidsrechters opvangen. 
 Spelers bewust maken van de moeilijke en toch leuke taak als scheidsrechter. 
 Spelers spelregels bijbrengen. 
 Mogelijke doorstroom naar het reguliere scheidsrechterskorps. 
 Clubs bewust maken van het feit dat er scheidsrechters nodig zijn en er dus werving plaats moet vinden. 

Clubs zijn verantwoordelijk voor de inzet van club-scheidsrechters. 

Er zijn twee systemen van arbitrage: het twee-scheidsrechterssysteem (twee-mansysteem) en het drie-
scheidsrechterssysteem (drie-mansysteem). 
In principe wordt onderstaande indeling gehanteerd, waarvan alleen na een akkoord van de 
scheidsrechterscommissie van kan worden afgeweken. 

drie-mansysteem: ERE-divisie, Eerste Divisie 
vier-man systeem: sommige wedstrijden (halve finale en finales in ERE-divisie) 
twee-mansysteem (2 clubscheidsrechters) tweede en derde divisie 
 1 NIJB-scheidsrechter,  2 NIJB-linesmen: U20 divisie 
 1 NIJB-scheidsrechter en 1 club-scheidsrechter:U17 divisie 
 2 club-scheidsrechters: U14 en U12-divisies 
 1 of 2 club-scheidsrechters: Welpendivisie. 

 1 club-scheidsrechter: Minidivisie. 


