
                                          Dringend Scheidsrechters gezocht! 
 
                                          1. Nee, het hoeft niet iedere week! 
                                          2. Nee, je hoeft geen spelregel nerd te zijn! 
                                          3. We hebben je nodig! 
                                          4. Ben je jeugdspeler, start dan met de JO8/09/10 
 
Het is iedere week weer een puzzel om voor alle wedstrijden een scheidsrechter te 
vinden. 
Dankzij een kleine maar zeer gemotiveerde groep scheidsrechters lukt dat bijna iedere 
week wel weer. Op sommige mensen moet wel een heel zwaar beroep worden gedaan. 
En ook zij zijn wel eens verhinderd of geblesseerd. Bovendien leert de ervaring, dat 
naarmate het seizoen vordert de tekorten toenemen. 
 
Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe scheidsrechters. Vaak gaat het om 
wedstrijden op zaterdag waarvoor we geen scheidsrechter kunnen vinden. Dus als we 
10 a 15 nieuwe scheidsrechters kunnen vinden die dan eens in de 3 a 4 weken willen 
fluiten is het probleem opgelost! 
 
Als het aantal teams blijft stijgen en we geen nieuwe scheidsrechters vinden, zullen we 
niet 
anders kunnen dan teams verantwoordelijk maken voor hun eigen scheidsrechter. En 
eigenlijk vinden we dat ieder team tenminste één ouder of speler moet leveren die 
regelmatig fluit. Ook op de senioren willen we een beroep doen. 
 
Lees je deze brief als jeugdspeler bespreek hem dan met je ouders, misschien kun je ze 
overhalen te gaan fluiten. Zelf fluiten mag natuurlijk ook. 
 
Het hoeft dus niet iedere week! 
Nee, dat mag natuurlijk wel. Maar als we één keer in de paar weken een beroep op je 
kunnen doen dan wordt alles al veel makkelijker. Dan is het ook eenvoudiger om 
rekening te houden met wensen ten aanzien van teams en tijden. Bijvoorbeeld een 
wedstrijd voor of na die van je zoon of dochter. Je kunt ook opgeven welke zaterdagen je 
wel en niet kunt, dan houden we daar vooraf rekening mee. 
De scheidsrechterscommissie van vv Raptim kan een scheidsrechterstenue voor je 
verzorgen! Als je eenmaal een opleiding voor spelbegeleider- of de 
verenigingsscheidsrechters cursus hebt gevolgd kun je een tenue in bruikleen krijgen. 
 
Je hoeft geen spelregeldeskundige te zijn! 
Natuurlijk moet je wel iets van spelregels weten, maar bij Studio Sport of ESPN heb je 
toch ook altijd commentaar, of niet? We willen regelmatig spelregelavonden organiseren 
waar de belangrijkste regels ter sprake komen. Tijdens je wedstrijd bekijken 
mensen/scouts van de scheidsrechterscommissie je wedstrijd om wat tips te geven of 
ondersteuning langs het veld! Ze zijn er nooit op uit om je af te kraken, maar juist om je 
op kleine fouten te wijzen of slimme manieren om de wedstrijd te leiden, zodat het voor 
jou makkelijker wordt. 



Op Studio Sport of bij ESPN kun je zien dat ook de meest ervaren scheidsrechters er wel 
eens naast zitten. Fouten maken hoort erbij en niemand verwacht dat je foutloos fluit, 
met uitzondering van mensen die zelf te bang zijn om te fluiten. Als je goed met mensen 
om kunt gaan zal het leiden van een wedstrijd je ook wel lukken! 
Heb je een hekel aan formulieren? Wij ook, maar we helpen je graag. Laat dat geen reden 
zijn om niet te fluiten! 
 
We hebben je nodig! 
Dat moet inmiddels duidelijk zijn! En we hebben nog meer ambities, maar daar hebben 
we 
wel mensen voor nodig. We hebben bij vv Raptim een kleine groep mensen die de 
scheidsrechterscommissie vormen. Deze mensen proberen je voor-, tijdens- en na je 
wedstrijd te begeleiden en te ondersteunen. Calamiteiten langs de lijn proberen we de 
kop in te drukken door leiders en begeleiders deze mensen erop aan te spreken op hun 
gedrag. Gelukkig hebben we bij vv Raptim weinig grote incidenten, maar het is 
belangrijk de sfeer langs de lijn goed te houden. 
 
Ben je jeugdspeler begin dan met de JO08/09/10  
Zelf speel je meestal later in de ochtend of middag. We laten nu bijna altijd 
ouders/leiders fluiten, maar het is een geweldige plek om te beginnen en wat ervaring 
op te doen. Juist jonge scheidsrechters hebben we hard nodig! We hopen natuurlijk dat 
je het zo leuk vindt dat je na verloop van tijd ook hogere teams wilt fluiten. Ben je de 
jeugdjaren ontstegen, maar wil je liefst eerst E en F fluiten voor je hogere teams gaat 
fluiten dan mag dat natuurlijk ook. 
 
Je wilt meer? 
In samenwerking met de scheidsrechters vereniging COVS HZO Drenthe organiseren we 
regelmatig in onze kantine pupillen scheidsrechter- en verenigingsscheidsrechters 
cursussen. Deze cursussen worden gegeven op diverse avonden waar theorie en praktijk 
aan de orde komen en waar je 2 wedstrijden met begeleiding fluit. Dit is een prima 
opleiding als je als scheidsrechter verenigingswedstrijden wilt gaan fluiten. 
Voor alle opleidingen geldt: vv Raptim betaalt de kosten, zelf zorg je voor tijd en 
enthousiasme. 
Meer informatie is te vinden via de links onderaan deze brief. 
 
Je hebt dit deel van het bericht bereikt? 
Dan kun je niet anders dan je opgeven als scheidsrechter! Laat je naam achter bij 
Bert Nijenbanning, John-Patrick Assen, dienstdoende bestuurslid of je leider of mail 
naar scheidsrechtersraptim@outlook.com of app/bel naar 06-83607615. Daar kun je 
ook terecht met al je vragen. 
 
Nuttige links: 
 
algemene informatie 
https://scheidsrechters.eu/ 
https://covshzodrenthe.nl/start/ 
https://www.knvb.nl/knvb_node/categorie/scheidsrechters 


