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1. Voorwoord 
 
Dit informatiebulletin is bedoeld om u als toekomstig KNVB scheidsrechter veldvoetbal of geïnteresseerde de nodige 
informatie te verschaffen over alles wat er bij het KNVB scheidsrechterschap komt kijken.  
 
Mocht u na het lezen van dit informatiebulletin nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
scheidsrechterszaken. De afdeling scheidsrechterszaken is te bereiken op het telefoonnummer  
020-4879166, of per e-mail west1-scheidsrechterszaken@knvb.nl. 
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2. Basis Opleiding Scheidsrechter veldvoetbal (BOS) & Praktijkwedstrijden 
Een carrière als KNVB scheidsrechter begint met het behalen van uw diploma Basis Opleiding Scheidsrechters (BOS) 
veldvoetbal. Als u op de BOS cursus heeft aangegeven dat u voor de KNVB wilt gaan fluiten, zult u door de afdeling 
scheidsrechterszaken telefonisch benaderd worden om afspraken te maken. Vervolgens zult u voorzien worden van 
twee praktijkwedstrijden, die u onder begeleiding van een KNVB praktijkbegeleider gaat fluiten. Dit is ook van 
toepassing als u in het  verleden eerst bij de vereniging hebt gefloten en een BOS diploma of gelijksoortig diploma als 
bijv. SO III heeft behaald. De praktijkwedstrijden tijdens de cursus vinden na de 4 e cursus avond plaats.  
 

3. In de START-groep 
Als u met succes de BOS cursus (indien van toepassing) en uw twee praktijkwedstrijden heeft afgerond, of als u 
opnieuw instroomt als KNVB scheidsrechter, wordt u eerst een half jaar in de zogenaamde  
START-groep geplaatst. De naam START-groep is geïntroduceerd voor scheidsrechters die zich aanmelden als 
KNVB scheidsrechter. De ervaring of leeftijd van een scheidsrechter speelt hierin geen rol, iedere scheidsrechter die 
nog niet voor de KNVB gefloten heeft komt in deze groep. Het wedstrijdpakket is nagenoeg hetzelfde als die van de 
laagste reguliere groep (AV-5 of AV-J4). In de START-groep is het de bedoeling dat scheidsrechters door begeleiding 
(i.p.v. rapportage) extra handvatten aangereikt krijgen om zich te ontwikkelen. Scheidsrechters waarvan 
praktijkbegeleiders van oordeel zijn dat zij hoger in de piramide zouden kunnen instromen, kunnen op voordacht van 
de werkcommissie praktijkbegeleiding bij een wedstrijd aangesteld worden boven het oorspronkelijke wedstrijdpakket. 
Deze test op een hoger wedstrijdniveau geeft de werkcommissie praktijkbegeleiding inzicht in de capaciteiten van een 
scheidsrechter. Door deze werkwijze worden scheidsrechters op het juiste niveau geplaatst. De plaatsingsmomenten 
uit de START-groep zijn in principe halverwege en het eind van het seizoen. Indien er over een scheidsrechter 
onvoldoende informatie aanwezig is, kan het verblijf in de START-groep verlengd worden. Dit dient puur om meer 
informatie te krijgen om de scheidsrechter uiteindelijk om het juiste niveau te plaatsen. Een langer verblijf in de 
START-groep moet dus absoluut niet als negatief ervaren worden, maar juist als kans om op het juiste niveau 
geplaatst te worden. 
 
In deze START-groep krijgt u extra begeleiding ten opzichte van de scheidsrechters die al langer actief zijn. In dat half 
jaar streven wij er naar om u circa bij 3 wedstrijden te voorzien van praktijkbegeleiding. Zolang u in de START-groep 
ingedeeld bent krijgt u een coach toegewezen. Deze coach is gedurende het half jaar uw vraagbaak. Na het half jaar 
wordt u in uw nieuwe groep geplaatst en krijgt u ook een andere contactpersoon toegewezen. 
 
U wordt schriftelijk in kennis gesteld zodra er een praktijkbegeleider met u meegaat. De praktijkbegeleider zal van 
deze wedstrijd een begeleidingsrapport van u opmaken. Het advies wat wij van de praktijkbegeleider meekrijgen zal 
later worden meegenomen met de beoordeling om u in te kunnen indelen in uw nieuwe groep. In principe krijgt u 
steeds een andere praktijkbegeleider toegewezen.  
 
Zolang u in de START-groep verblijft, is het verplicht om na elke wedstrijd een zelfreflectieformulier in te vullen 
waarmee uw coach inzicht krijgt in uw functioneren. Dit zelfreflectieformulier is op te vragen bij de afdeling 
scheidsrechterszaken, telefoonnummer 020-4879166, of per e-mail west1-scheidsrechterszaken@knvb.nl. 
U dient dit zelfreflectieformulier na elke wedstrijd te mailen of per post te versturen naar uw coach. Op deze manier 
kan hij u actief begeleiden. 
 
Na uw verblijf in de START-groep wordt u op basis van uw beschikbaarheid (speeldag zaterdag/zondag), uw voorkeur 
(categorie jeugd/senioren) en het advies van de praktijkbegeleiders ingedeeld in één van de groepen. 
 

4. KNVB Scheidsrechter, hoe verder? 
U heeft uw BOS cursus en praktijkwedstrijden met goed gevolg afgelegd en bent ingedeeld in de  
START-groep of u bent "herintreder" en pakt na enige tijd uw hobby als scheidsrechter weer op. Dan zijn er wat zaken 
die u moet weten om goed te kunnen functioneren. In de volgende artikelen benoemen wij de belangrijkste zaken. 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de afdeling scheidsrechterszaken, op het telefoonnummer  
020-4879166, of per e-mail west1-scheidsrechterszaken.nl. 
 

4.1 Aanstellingen & wedstrijdwijzigingen 
De aanstellingen worden verricht door het geautomatiseerde systeem op het districtskantoor.  
U kunt uw aanstellingen vinden op www.knvb.nl/aanstellingen. Ook wel het Official Portaal (OP) genoemd. Inloggen 
kan via uw gebruikersnaam (uw relatienummer) en uw wachtwoord. Mocht u niet in het bezit zijn van een wachtwoord, 
dan kunt u deze opvragen bij de afdeling scheidsrechterszaken. Indien u niet beschikt over de mogelijkheid online de 
aanstellingen te bekijken, dan kunt u per post periodiek een afschrift met de eigen aanstellingen toegezonden krijgen. 
U dient dit zelf bij de afd. scheidsrechterszaken aan te geven. Indien u zichzelf niet aangesteld ziet staan en u zich niet 
heeft afgemeld, wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. Dit betekent dat u te allen tijde nog een aanstelling 
kunt ontvangen! Ook tijdens het weekend in de weekenddienst. Als u toch vrij wilt blijven dan verzoeken wij u dit ruim 
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van tevoren aan te geven. Geadviseerd wordt om vrijdagavond altijd nog even de aanstelling te controleren. Op 
vrijdag na 17.00 uur worden hier voor het weekendprogramma geen wijzigingen meer doorgevoerd. 
 
Indien een afzegging tijdig is aangegeven volgt een wijziging welke u per e-mail (of per post indien u geen e-mail 
heeft) ontvangt. Hebt u de wijziging vrijdag voor het weekend nog niet ontvangen, neem dan op vrijdagmorgen voor 
12.00 uur contact op met het districtskantoor. 

4.2 Afmelden & reservelijst 
Indien u op een datum niet beschikbaar bent om een wedstrijd te leiden, dan verzoeken wij u volgens onderstaande 
procedure te handelen.   
1. Als u ruim van tevoren weet dat u niet beschikbaar bent, wilt u dit dan s.v.p. zo spoedig mogelijk - bij voorkeur 

schriftelijk - aan het Districtskantoor West I melden? Dan kan hier op voorhand al rekening mee gehouden 
worden bij het samenstellen van de wedstrijdprogramma’s en voorkomt u voor ons een hoop achteraf werk. U 
kunt zich afmelden door het sturen van een e-mail naar:  west1-scheidsrechterszaken@knvb.nl of telefonisch 
bij Jethro Abram, tel. 020-4879164. 

2. Bent u getroffen door ziekte, ongeval of een blessure, dan vragen wij u dit direct te melden met, indien 
mogelijk, de periode dat u denkt niet beschikbaar te zijn. 

3. Mocht u er niet onderuit komen om te moeten afberichten in de week voorafgaande aan het 
wedstrijdprogramma, dan vragen wij u dit telefonisch te melden aan het districtskantoor. Dit kan bij dhr. 
Jethro Abram. Een e-mail sturen naar west1-scheidsrechterszaken@knvb.nl kan ook. Gebruik in de week 
voorafgaande aan het wedstrijdprogramma beslist geen briefkaart of iets dergelijks omdat ervaringen geleerd 
hebben dat het bericht dan niet altijd op tijd binnen is. Let op: afberichten op het genoemde telefoonnummer / 
e-mailadres kan tot vrijdag uiterlijk 12.00 uur! Moet u onverhoopt afberichten na vrijdag 12.00 uur en het 
verdere weekend, dan dient u telefonisch contact op te nemen met de ‘weekenddienst’. Het nummer van de 
weekenddienst is 06-53782637. De openingstijden van de weekenddienst: vrijdag tussen 18.30-20.30 uur, 
zaterdag tussen 8.00-15.00 uur en tussen 18.30-20.30 uur, zondag tussen 8.00-15.00 uur.  

 
Bericht zelf nooit af bij de vereniging!  
 
4. Afschrijvingen voor of op de woensdag voor de wedstrijd worden altijd per e-mail/brief aan betrokkenen 

bevestigd. Neemt u als u die bevestiging niet krijgt contact op met het districtskantoor. We kunnen dan 
controleren of de wijziging wel is doorgevoerd. 

5. Als u ondanks uw afschrijven, toch een aanstelling hebt gekregen, neem dan ook even contact op met het 
districtskantoor. We kunnen dan uw afmelding alsnog verwerken. 

6. Niet afgemeld en toch geen aanstelling, dan wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. Dit betekent 
dat u altijd nog een aanstelling kunt ontvangen! Ook tijdens het weekend via de weekenddienst. Als u 
toch vrij wilt blijven vragen wij u dit ruim van tevoren aan te geven. 

7. Bericht u af, dan vragen wij u om de volgende gegevens door te geven: wedstrijddatum, wedstrijdnummer, 
uw wedstrijd.  

 

4.3 Algemeen begeleider 
Aan alle scheidsrechters is een algemeen begeleider toegewezen. Deze algemeen begeleider is lid van de 
Districtscommissie – of werkcommissie scheidsrechterszaken en dient als eerste aanspreekpunt voor de 
scheidsrechter. Heeft u bijvoorbeeld vragen over uw functioneren, wilt u extra begeleiding of zit u met andere zaken 
waar u geen raad mee weet? Neem dan contact op met uw algemeen begeleider. Ook als er problemen optreden 
m.b.t. de door u geleide wedstrijden of als u ontevreden bent over aanstellingen c.q. rapporten is het verstandig om 
eerst contact op te nemen met uw algemeen begeleider. Uw algemeen begeleider kan u voorzien van adviezen en zal 
uw vragen en verzoeken in behandeling nemen. 
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4.4 Groepen & piramides 
Er zijn drie verschillende piramidestructuren binnen de KNVB en hebben allemaal hun eigen eisen m.b.t. reisafstand 
en beschikbaarheid: senioren, jeugd, assistent-scheidsrechters. Dit zijn eisen waaraan u moet voldoen om in de 
betreffende groep te kunnen functioneren. Deze informatie vindt u in het hoofdstuk piramides.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: Scheidsrechters die in de START-groep verblijven worden niet gerapporteerd, maar begeleid. 
 
 

 AV-LL AV-1 AV-2 AV-3 AV-4 AV-5* AV-5 
Max. afstand onbeperkt onbeperkt 150 km 100 km 60 km 30 km 30 km 
Beschikbaarheid op de 
speeldag onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt 

Minimaal 
09:00 – 
13:00 uur 

Aantal benodigde 
rapporten 7 7 6 5 4 4 3 

Minimaal aantal te 
fluiten wedstrijden (voor 
handhaving) 

18 18 16 15 14 14 
 
12 

Minimaal aantal te 
fluiten wedstrijden (voor 
promotie) 

-  18 17 16 16 
 
14 

  AV-start AV-dames 
Max. afstand 30 30 
Beschikbaarheid op de 
speeldag 

Minimaal 09:00 
– 13:00 uur 

- 

Aantal benodigde 
begeleidingsrapporten 3 - 

Minimaal aantal te fluiten 
wedstrijden (voor 
handhaving) 

70 % 
 
10 

Minimaal aantal te fluiten 
wedstrijden (voor 
promotie) 

 
 
- 



  6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Let op: Scheidsrechters die in de START-groep verblijven worden niet gerapporteerd, maar begeleid. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 AV-J1 AV-J2 AV-J3 AV-J4 AV-JStart 
Max. afstand 

150 km 60 km 
60 km (za) 
30 km (zo) 

30 km 30 km 

Beschikbaarheid op 
de speeldag onbeperkt onbeperkt onbeperkt 

Minimaal van 
09:00 – 13:00 
uur 

dagdeel 

Aantal benodigde 
rapporten 

5 3 3 3 3 

Minimaal aantal te 
fluiten wedstrijden 
(voor handhaving) 

16 14 14 12 

> 70% van 
het aantal 
aangestelde 
wedstrijden 

Minimaal aantal te 
fluiten wedstrijden 
(voor promotie) 

- 16 16 14 - 
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Let op: Scheidsrechters die in de AV-A2 en de START-groep verblijven worden niet gerapporteerd, maar 
begeleid. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AV-AL AV-A1 AV-A2 
Max. afstand onbeperkt 150 150 
Beschikbaarheid op de 
speeldag onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

Aantal benodigde rapporten 
5 4 - 

Aantal benodigde coach 
rapporten - - 3 

Minimaal aantal te fluiten 
wedstrijden (voor handhaving) 18 18 18 

Minimaal aantal te fluiten 
wedstrijden (voor promotie) - 18 18 
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4.5 Rapportage & promotie/degradatie 
Als KNVB scheidsrechter wordt u gedurende het seizoen beoordeeld door rapporteurs. Zij maken een 
beoordelingsrapport op van uw optreden met daarin onder meer aandachts- en verbeterpunten. Deze worden 
vervolgens  gebruikt om te bepalen welke  scheidsrechters promoveren en/of degraderen. 
Met ingang van het seizoen 2010/’11 is besloten om geen cijfers op de beoordelingsrapporten meer te vermelden. De 
beweegredenen hiervoor zijn:  

1. Het cijfer geeft alleen een indruk hoe u heeft gefloten, maar wordt uiteindelijk omgerekend in punten. Aan het 
cijfer wordt in de praktijk een waarde-oordeel gegeven maar zegt uiteindelijk weinig, en leidt na omrekening 
vaak tot onbegrip.  

2. Zonder cijfer wordt u méér gedwongen het gehele rapport goed door te nemen en de (kritische) punten, 
genoemd in het rapport, worden dan beter onder uw aandacht gebracht.  

3. Goed kijkend naar de vinkjes per onderdeel kunt u nog steeds zien of u goed of minder goed hebt gefloten.  
Informatie over het puntensysteem “strenge en milde rapporteurs op één lijn” kunt u nalezen op www.knvb.nl/west1 - 
scheidsrechters 

4.6 Informatie shuttlerun test en spelregeltoetsen 
De Shuttlerun-test en spelregeltoets zoals deze de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn vervallen. Hiervoor in 
de plaats worden zogenaamde themabijeenkomsten georganiseerd. In deze themabijeenkomsten staat de 
ontwikkeling van de scheidsrechter centraal. Iedere themabijeenkomst bestaat uit een praktijkgedeelte (training) en 
een theoriegedeelte waarvan de spelregeltoets een vast onderdeel uitmaakt. De spelregeltoets zal aan de hand van 
beelden afgenomen worden, waarbij de officials de spelregelvragen ook op papier hebben. Voor de groepen AV-LL, 
AV-LL, AV-1, AV-A1 en AV-A2 zullen er twee bijeenkomsten per seizoen worden georganiseerd, voor de overige 
groepen wordt er één bijeenkomst georganiseerd.  
 
De officials worden beloond wanneer de themabijeenkomsten worden bijgewoond. Iedere official kan per seizoen 100 
punten scoren. De punten kunnen verdiend worden op de volgende wijze:  
1. 40 punten door het bijwonen van de bijeenkomsten;  
2. 30 punten door het meedoen aan de training;  
3. 30 punten door alle vragen goed te hebben in de spelregeltoets, per fout antwoord gaan er drie punten vanaf.  
 
Officials die twee bijeenkomsten kunnen bijwonen krijgen de helft van het aantal punten per bijeenkomst. Het totaal 
aantal gescoorde punten zal, afhankelijk van het maximaal aantal te ontvangen rapporten in een groep, naar rato mee 
gaan tellen als een extra rapport. Hierbij geldt niet de regel dat dit meetelt als het laagste rapport wat kan komen te 
vervallen. Zodra de bijeenkomsten georganiseerd worden, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. 

4.7 Vergoeding 
KNVB scheidsrechters ontvangen per wedstrijd een basisvergoeding van € 20,10 en een kilometervergoeding van       
€ 0,26. Deze vergoedingen worden automatisch berekend vanaf uw huisadres en maandelijks overgemaakt op het 
door u opgegeven rekeningnummer. Het is dus niet nodig declaraties in te dienen. U ontvangt maandelijks een 
specificatie met de vergoedingen die aan u zijn uitbetaald. Indien het noodzakelijk is dat u zelf moet declareren, zal dit 
worden aangegeven.  
 
Betaald parkeren 
Op verschillende accommodaties moet je betalen om te kunnen parkeren. De gemaakte kosten kun je bij ons 
declareren. Vergeet niet om het origineel parkeerkaartje met het declaratieformulier in te sturen! Dit declaratieformulier 
kunt u opvragen bij de afdeling scheidsrechterszaken west1-scheidsrechterszaken@knvb.nl  
Let op: parkeerboetes worden door ons niet uitbetaald.  

4.8 Aanwezig bij wedstrijden 
Zorg er voor tijdig aanwezig te zijn bij de door u te leiden wedstrijd. Wij adviseren u één uur voor aanvang. U heeft dan 
ruimschoots de gelegenheid om u te melden bij het bestuur van de thuisspelende vereniging, het veld te keuren, zich 
te verkleden, een warming-up te doen en uw assistenten te instrueren. Het is van belang het speelveld vroegtijdig te 
keuren zodat bij onvolkomenheden de thuisspelende vereniging nog de tijd heeft e.e.a. in orde te maken. Blijf na 
afloop van de wedstrijd niet te lang in de bestuurskamer c.q. de kantine hangen. Laat u niet verleiden tot uitspraken 
waarvan u de draagkracht niet kunt overzien. Ga niet in discussie over de door u genomen beslissingen. 

4.9 GEEN SPELERPAS = NIET SPELEN! 
Spelen zonder geldige spelerspas is niet toegestaan! Er zijn echter twee uitzonderingen:  
1. De speler heeft een geldige tijdelijke spelerspas in afwachting van zijn definitieve spelerspas.  
2. De speler is in het bezit van een brief 'dispensatie spelerspas' van de KNVB. Deze brief is gedrukt op officieel KNVB 
briefpapier en is ondertekend door de districtsmanager van het District West II. 

4.10 Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) 
In de complete A-categorie wordt gebruik gemaakt van het digitaal wedstrijdformulier. 
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De handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) is te bekijken via uw eigen persoonlijke Official Portaal (OP). In de 
menubalk “HELP” “instructiefilms DWF” en “handleiding DWF”. 
 

4.11 Schikkingsvoorstel 
Met ingang van het seizoen 2010/’11 wordt in het gehele AV gewerkt met het schikkingsvoorstel. Het gaat hierbij 
zowel om de competitiewedstrijden als om beker- en nacompetitiewedstrijden.  
 
Werken met het schikkingsvoorstel kent praktische voordelen voor de betrokken partijen. Zo neemt het aantal 
administratieve handelingen af en kunnen beslissingen sneller worden doorgevoerd.  
 
Wat is een schikkingsvoorstel?  
Eenvoudig gezegd is een schikkingsvoorstel een voorstel tot het maken van een afspraak met de ontvanger van een 
directe rode kaart (meestal een speler) over de hoogte van de straf die hij of zij ten gevolge van een overtreding 
behoort te krijgen. De tuchtcommissie (dus niet de scheidsrechter) biedt een lagere straf aan dan de straf die daar 
volgens de richtlijnen voor staat en in ruil daarvoor legt de speler zich neer bij de straf die wordt voorgesteld. Op het 
moment dat de “overeenkomst” is gesloten kan hier niets meer aan worden veranderd. Het is dan niet meer mogelijk 
om in beroep te gaan.  
 
Alleen bij een directe rode kaart  
Vooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een directe rode kaart in aanmerking voor een 
schikkingsvoorstel 
 
Inzenden formulieren  
Het schikkingsvoorstel wordt gebaseerd op het wedstrijdformulier en het rapportformulier van de scheidsrechter (en de 
eventuele rapportformulieren van aangestelde assistent-scheidsrechters en/of secretaris-tijdwaarnemer). Bij een 
directe rode kaart in het veldvoetbal dienen deze formulieren uiterlijk om 12:00 uur op de eerstvolgende werkdag 
na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld in het bezit te zijn van het kantoor dat is belast met de organisatie van 
deze competitie. Voor het zaalvoetbal geldt dat bij een directe rode kaart deze formulieren vóór 24:00 uur op de 
eerstvolgende werkdag na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld in het bezit dienen te zijn van het desbetreffende 
kantoor. Het rapportformulier, dat voorheen bij een directe rode kaart door beide vereningingen moest worden 
ingezonden, hoeft niet te worden ingezonden tenzij de tuchtcommissie hierom vraagt. 

4.12 Tuchtzaken 
U bent te allen tijde verplicht te rapporteren. Niet of niet tijdig rapporteren kan er toe leiden dat u door de 
tuchtcommissie een functieontzegging als scheidsrechter krijgt. De lichtste straf is al gauw 3 maanden geen 
wedstrijden leiden! Neem in geval van twijfel over de tuchtrapportage altijd even contact op met de afd. tuchtzaken. 
Ook op het niet doorgeven van gele - en of rode kaarten staat een functieontzegging. Laat u dus niet verleiden om 
gegeven kaarten niet op het wedstrijdformulier te zetten. Mocht u achteraf vinden dat u niet juist hebt gehandeld, dan 
kunt u dit via een separate rapportage aan de afdeling tuchtzaken (e-mail adres west1-tuchtzaken@knvb.nl) 
rapporteren. De tuchtcommissie bepaalt dan uiteindelijk wat er met een gegeven kaart gebeurt. 

4.13 Molestaties 
Wij hopen dat het u nooit zal overkomen. Echter, overkomt het u toch, zorg er dan voor dat u de juiste weg bewandelt. 
Blijf niet alleen met het probleem zitten, maar maak z.s.m. melding bij het meldpunt molestaties. Zij helpen u op weg 
bij het maken van de goede rapportages, zorgen er voor dat de juiste instanties geïnformeerd worden en geven u 
steun om de zaak te verwerken. Of het nu een (ernstige) vorm van verbaal geweld is of fysieke molestatie maakt niet 
uit. Informeer uiteraard ook uw algemeen begeleider en zoek steun bij uw COVS vereniging. Meer informatie is ook na 
te lezen in het bewaarnummer. De coördinator molestaties is dhr. D. v.d. Made, tel. 0294-231665. De overige leden 
zijn de heren M.N.A. Broekhof, tel. 06-53472419 en J.H. Klarenbeek, tel. 06-10810138. 

4.14 Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien 
De Districtscommissie scheidsrechterszaken stelt geen scheidsrechters aan bij vriendschappelijke wedstrijden en 
toernooien. De verenigingen dienen zelf voor scheidsrechters te zorgen. Indien u wordt gevraagd voor 
bovengenoemde wedstrijden, neem geen wedstrijden aan die boven uw groepsindeling vallen. Bedenk dat 
competitiewedstrijden, bekerwedstrijden en beslissingswedstrijden altijd voorrang hebben; dus alleen verzoeken van 
verenigingen accepteren onder dit voorbehoud. 

4.15 Afgelastingen 
In het geval van een algehele afgelasting kunt u hiervan kennis nemen via verschillende media (o.a. teletekst pagina 
nr. 603, internet). Indien een wedstrijd door de vereniging of de consul wordt afgelast, zult u soms persoonlijk 
geïnformeerd worden. Zij zijn dit echter niet verplicht! Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of een 
wedstrijd door gaat.  
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4.16 Bondscontributie 
Indien u geen lid bent van een voetbal vereniging wordt u opgevoerd als bondslid. Hiervoor betaalt u een bedrag van 
ca € 8,12. Dit lidmaatschap zorgt ervoor dat u tijdens KNVB activiteiten verzekerd bent. 

4.17 Verzekeringen 
De KNVB heeft voor alle leden - dus ook voor scheidsrechters - een collectieve ongevallen verzekering en een 
collectieve aansprakelijkheids verzekering afgesloten. Indien u hiervan gebruik wilt (moet) maken, neem dan contact 
op met het districtskantoor. Informatie over deze verzekering kunt u ook downloaden op de knvb site www.knvb.nl. Klik 
op “online bibliotheek” en zoek op “verzekering”.  

4.18 Veerbootregeling 
Scheidsrechters die gebruik moeten maken van een veerboot (bijv. naar Texel) krijgen hiervoor geen extra 
vergoeding. De reiskosten worden automatisch zo berekend dat de kilometers over het water hierbij inzitten. De 
veerbootvergoeding voor de auto wordt niet vergoed. Scheidsrechters die op Texel worden aangesteld kunnen zich 
laten ophalen bij de boot door iemand van de thuisspelende vereniging. Om dit te regelen dienen zij zich uiterlijk 
vrijdagavond telefonisch bij de secretaris van de thuisspelende vereniging te melden om hierover afspraken te maken. 

4.19 TalentenTraject 
Scheidsrechters kunnen in aanmerking komen voor het Talententraject (TT). Om in aanmerking te komen voor het TT 
wordt er gekeken of u aan een aantal criteria voldoet. De criteria zijn o.a. , gemotiveerd en bereid om te leren om 
sneller te kunnen ontwikkelen, kunnen omgaan met kritiek, voldoende beschikbaar (> 90%), goede lichamelijke en 
geestelijke conditie (spelregelkennis), deelnemen aan de bijeenkomsten van het TT. 
 
De begeleiding vindt plaats door geselecteerde en opgeleide rapporteurs. Deelname van ieder niveau (groep) is 
mogelijk. Selectie voor deze groep vindt plaats door de werkcommissie TT in samenspraak met de DCS. 

4.20 Jeugdplan Nederland (JPN) 
In het kader van het Jeugd Plan Nederland, kortweg JPN worden er tal van wedstrijden gespeeld. Voor het JPN zijn in 
de districten uit de diverse leeftijdscategorieën (jongens en meisjes) tal van jeugdige talentvolle spelers/speelsters 
geselecteerd die d.m.v. trainingen en wedstrijden de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen als speler/speelster. 
Vooral beginnende en jonge scheidsrechters kunnen hiervoor geselecteerd worden. Scheidsrechters worden 
aangesteld op het niveau dat overeenkomt met de groepsindeling.  

4.21 Opleidingen SOI en SO II 
Scheidsrechters die promoveren naar AV-3 / AV-J1 dienen de SO II opleiding te volgen of reeds gevolgd te hebben. U 
kunt zich voor de SO II opgeven als u minimaal in AV-4 / AV-J2 actief bent. Opgeven voor de SO II opleiding kunt u 
doen bij de afdeling scheidsrechterszaken van het districtskantoor. De DCS bepaalt uiteindelijk of het verzoek 
gehonoreerd kan worden. 

4.22 A- / B-categorie 
Het kan voorkomen dat u wedstrijden leidt in de zogenaamde B categorie. Hiervoor zijn een aantal verruimende 
maatregelen van toepassing. Hieronder vindt u welke klassen er onder de A - en welke klassen er onder de B 
categorie vallen en tevens wat de verruimende maatregelen zijn. Deze kunt u ook nalezen in het bewaarnummer 
seizoen 2012/ ’13. Opgelet, vanaf het seizoen 2012/’13 in de A-categorie van het reservevoetbal 5 wisselspelers! 
 
De reserve 4e klasse valt in district West I onder de B-categorie. Bij algehele afgelasting van bijvoorbeeld alleen de B-
categorie in het district, betekent dit dus dat de doorgang van wedstrijden in de A-categorie per vereniging bepaald 
worden.  
 
 Klasse Aantal wisselspelers Categorie
Heren senioren     
Standaardklassen Hoofdklasse t/m 6e klasse 3 (incl. doelverdediger) A 
Reserveklassen Res. Hoofdkl. t/m Res. 3e klasse 5 (incl. doelverdediger) A 
Reserveklassen Res. 4e klasse en lager 5 + doorwisselen B 
Damesvoetbal    
 Topklasse t/m 3e klasse 3 (incl. doelverdedigster) A 

 4e klasse en lager 5 + doorwisselen B 
Jeugdvoetbal    
A-, B- en C-junioren landelijk en 
districtsklassen 

Eredivisie t/m 1e klasse 5 (incl. doelverdediger) en 
doorwisselen is niet toegestaan 

A 

A-, B- en C-junioren  2e klasse en lager 5 + doorwisselen B 
Alle meisjes elftallen Alle niveaus 5 + doorwisselen B 
D-pupillen 1e en 2e divisie, hoofdklasse Doorwisselen met een max. van 5 A 
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spelers  
Overige pupillen Alle niveaus  Doorwisselen met een max. van 5 

spelers  
A en B 

4.23 Straftijdregeling 
Door de invoering van de scheiding tussen categorie A en categorie B veldvoetbal, is het mogelijk om binnen 
categorie B een tijdstrafregeling (5 minuten tijdstraf) in te stellen.  
 
1. Tijdens de  wedstrijd kan een speler 5 minuten straftijd worden opgelegd voor de volgende overtredingen: 

a. Het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp. 
b. Het wegtrappen van de bal, terwijl het spel dood is. 
c. Het weggooien van de bal, terwijl het spel dood is. 
d. Het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop. 
e. Het vertragen van een spelhervatting. 
f. Het belemmeren van een spelhervatting. 
g. Het opzettelijk de bal met de hand spelen (dus niet: het opzettelijk de bal met de hand spelen, waardoor de 

tegenstander een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen). 
h. Voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de scheidsrechter. 
i. Het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder toestemming van de scheidsrechter. 
j. Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter. 
k. Ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf. 

2. Straftijd kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal. 
3. Het opleggen van straftijd heeft geen verdere gevolgen voor de betrokkenen, dat wil zeggen er kan later geen 

andere straf uitgesproken worden. 
4. Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd 

bij en noteert de naam (namen) van de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd. Als de straftijd om is, mag (mogen) 
eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.  

5. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil. 
6. Een speler, aan wie de straftijd is opgelegd en die in dezelfde wedstrijd wederom een overtreding begaat, die een 

straftijdoplegging tot gevolg zou hebben, ontvangt een waarschuwing. 
7. De straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd. 
8. De speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. 
9. Een speler, aan wie straftijd is opgelegd, kan gedurende zijn straftijd, niet worden vervangen. 
10. Indien aan de aanvoerder van een elftal straftijd is opgelegd, moet zijn taak gedurende de vijf minuten, dat hij niet 

aan het spel deelneemt, aan een andere speler worden overgedragen.  
Hij mag ook geen inlichtingen aan de scheidsrechter vragen over de door deze genomen beslissingen. 

11. Indien een elftal de wedstrijd aanvangt met 7 spelers, of het aantal daalt tijdens de wedstrijd tot 7, dan vervalt de 
straftijdregeling. 

12. Als een doelverdediger straftijd wordt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger 
innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal ook door het aantrekken van afwijkende kleding als 
doelman herkenbaar moeten zijn. 

13. Als een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende 
gedeelte van de straftijd in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het 
einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijt gescholden. 

14. Indien een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dan dient hij 
het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Indien het staken van de wedstrijd tevens aanleiding is om de 
wedstrijd niet te hervatten, eindigt hiermee ook de straftijd. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog 
uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd 
direct aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen. 

15. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging zijn verplicht zorg te dragen voor beschermende kleding 
ten behoeve van de spelers aan wie straftijd wordt opgelegd. 

16. De speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, behoeft (behoeven) niet op een bank plaats te nemen, doch dient 
(dienen) zich binnen de omrastering van het speelveld op te houden binnen een door de scheidsrechter aan te 
geven gebied. 

 

4.24 Meer informatie scheidsrechterszaken 
Meer informatie over scheidsrechterszaken kunt u vinden in het bewaarnummer KNVB district West I welke te 
downloaden is vanuit het zgn. "onlinebibliotheek" op www.knvb.nl. Kijk ook regelmatig op de districtssite van West I: 
www.knvb.nl/west1 => scheidsrechterszaken.  
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4.25 Scheidsrechterscommissie  
Het regelen van scheidsrechterszaken in het district West 1 is opgedragen aan de Districtscommissie 
scheidsrechterszaken (DCS). 
 
 De taken van deze DCS zijn ondermeer: 
- controle op de aanstellingen van scheidsrechters bij wedstrijden 
- controle op de aanstellingen van rapporteurs bij wedstrijden 
- begeleiding van scheidsrechters bij wedstrijden 
- contactpersoon voor de scheidsrechters 
- toepassen van de promotie- en degradatieregelingen 
- uitvoering van het vastgestelde beleid etc. 
 
De DCS is onderverdeeld in verschillende werkcommissies ieder met een eigen taakgebied. Zo zijn er onder andere 
werkcommissies voor praktijkbegeleiding, JPN, Talententraject, algemeen begeleiding, rapportage & 
kwaliteitsbewaking etc. Hieronder treft u een weergave van de medewerkers van de afdeling scheidsrechterszaken, de 
leden van de districtscommissie en de werkcommissies veldvoetbal voor het seizoen 2012/'13. De adresgegevens en 
telefoonnummers van de commissieleden kunt u vinden in het adresboek in het hoofdstuk "Bestuurs- en 
commissieleden". 
 
Afdeling Scheidsrechterszaken district West I 
Marco Ritmeester coördinator scheidsrechterszaken    020-4879163 
Jethro Abram   medewerker scheidsrechterszaken (veld)  020-4879164 
Kevin Dinkelberg  ondersteuning scheidsrechterszaken  020-4879173 
Snezana Vujovic  ondersteuning scheidsrechterszaken  020-4879166 
Mike van der Roest medewerker talententraject   06-10982323 
Algemeen mailadres  afdeling scheidsrechterszaken:    west1-scheidsrechterszaken@knvb.nl  
 
Districtscommissie scheidsrechterszaken (DCS) 
 Buitenhuis, J.G., voorzitter, lid hoofdcommissie scheidsrechterszaken, lid districtsbestuur, lid districtscommissie 

wedstrijdzaken. 
 Klarenbeek, J.H., vice-voorzitter, portefeuillehouder aanstellingen, afzeggingen en niet opkomen. 
 Broekhof, M.N.A., voorzitter werkcommissie praktijkbegeleiding, scheidsrechters JPN, lid commissie opleidingen 

en coördinator wervingsactiviteiten. 
 Boerman, H., voorzitter werkcommissie rapportage & kwaliteitsbewaking. 
 Made, D. van der, COVS vertegenwoordiger en coördinator tuchtzaken. 
 Winkelman, J.W.M., voorzitter werkcommissie talententraject, algemene begeleiding en assistent-

scheidsrechters.  
 Abram, J., medewerker scheidsrechterszaken. 
 Ritmeester, M., coördinator scheidsrechterszaken. 
 
Werkcommissie aanstellingen 
Klarenbeek, J.H. - voorzitter 
Bosch, D. van den 
 
Werkcommissie algemene begeleiding 
Winkelman,  J.W.M. - voorzitter 
 
Algemeen begeleiders: 
Andrea,  W. 
Boer,  W.A.M. de 
Bosch,  D. van den 
Bouws,  L. 
Buddingh,  K.H.L. 
Catoen,  D. 
Coops,  L. 
Dekker,  G. 
Ewijk,  C.J. van 
Hansen,  W.G. 
Heijden,  J. van der 
Heijnen,  G. 
Ket,  J.J. 
Klarenbeek,  J.H. 
Koekkoek,  T.F. 
Köhler,  J.N.J. 
Laan,  H.J. van der 
Langeraar,  J. 
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Liesveld,  P. 
Maas,  C.H. 
Mosselaar,  K. 
Prins,  H. 
Punt,  R. 
Rietveld,  J. 
Schilden,  H. van der 
Stumpe,  J.R. 
Tieman,  J. 
Tiggelaar,  P. 
Wezel,  F. 
 
Werkcommissie assistent-scheidsrechters 
Winkelman,  J.W.M. - voorzitter 
Coaches: 
Boekweit-Peters,  A.M.J. 
Hubers,  G.J. 
Koops,  B.J. 
Made,  D. van der 
Veltrop,  J. 
 
Werkcommissie praktijkbegeleiding 
Broekhof,  M.N.A. - voorzitter 
Neelen,  C.M. - kwaliteitsbewaker 
 
Coaches: 
Beek,  H.J.G.M. van 
Boer,  W.A.M. de 
Borst,  P.H. 
Golta,  W.F. 
Heilig,  C.J.W. 
Keij,  J. 
Kiewiet,  H.L. 
Manschot,  J. 
Waard,  P.A. de 
 
Werkcommissie rapportage & kwaliteitsbewaking 
Boerman,  H. - voorzitter 
 
Screeners: 
Bunnik,  Th.Th.M. 
Heijden,  J. van der 
Köhler,  J.N.J. 
Ooijkaas,  S. 
 
Coach Start-groep: 
Schaft,  A. van der 
 
Kwaliteitsbewaking: 
Brink,  G. van den 
Koekkoek,  T.F. 
Köhler,  J.N.J. 
Ooijkaas,  S. 
 
Werkcommissie scheidsrechters JPN 
Broekhof,  M.N.A. - voorzitter 
Borst,  P.H. 
Golta,  W.F. 
Liesveld,  P. 
 
Werkcommissie talententraject 
Winkelman,  J.W.M. - voorzitter 
Roest, M. van der - medewerker Talententraject 
Coaches: 
Balder,  R. 
Boekweit-Peters,  A.M.J. 
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Boerman,  H. 
Bossen,  R. 
Breebaart,  R.  
Groot,  S. de 
Hubers,  G.J. 
Köhler,  J.N.J. 
Koops,  B.J. 
Leijen,  M.B.M. van 
Made,  D. van der 
Schilden,  H. van der 
Thoolen,  F. 
Veltrop,  J. 
 
Bezwarencommissie 
Rietveld, J. - voorzitter 
Marinus, D. 
Mathot, B.C. 
  
Molestatie 
Algemeen coördinator: D. v.d. Made, tel. 0294-231665. 
In het bewaarnummer is reeds één en ander vermeld. Het belangrijkste is dat de scheidsrechter of de aangestelde 
assistent scheidsrechter direct, dezelfde dag, telefonische melding van de molestatie maakt bij één van de 
meldpunten voor molestatie. De volgende personen zijn de meldpunten: 
 
Veld: 
D. v.d. Made, tel. 0294-231665 
M.N.A. Broekhof, tel. 06-53472419 
J.H. Klarenbeek, tel. 06-10810138 
 


