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Arbitrageplan DZC’68 

DZC’68 spant zich continu in om clubscheidsrechters op te leiden. Dat 

vinden we heel belangrijk want een goed functionerend 

scheidsrechterskorps (m/v) met de juiste kennis van de spelregels 

bevordert niet alleen het spelplezier van de sporters. Het draagt ook bij 

aan de ontwikkeling van zowel de spelers als van de scheidsrechters. Er 

is dus spraken van een win-win situatie. 

 

Organisatie scheidsrechters bij DZC’68 

De scheidsrechters zijn vertegenwoordigd in een 

scheidsrechterscommissie. 

Deze scheidsrechterscommissie is belast met een aantal 

verantwoordelijkheden en heeft o.a. als taak dit arbitrageplan uit te 

voeren, het plan te evalueren en te onderhouden. 

De Scheidsrechterscommissie valt onder de manager breedtesport en 

wordt aangestuurd door de scheidsrechters coördinator.  

De commissie bestaat uit: 

Hans van der Sterren (scheidsrechters coördinator, te bereiken op 

scheidsrechtercoordinator@dzc68.nl) 

Daarnaast telt de commissie nog een zestal leden, zonder wie de 

werkzaamheden van de commissie niet uit te voeren zijn, namelijk:  

Bart Bouwmeester, Ab Brussen, Raymond Edelbroek,  

Jordi Eijgelsheim, Rick Elferink en Matthijs Hoopman. 

De “rolverdeling” zoals deze momenteel binnen de 

scheidsrechterscommissie van DZC’68 is toebedeeld onder de 

commissieleden, kun je vinden in het organogram hieronder. 

mailto:scheidsrechtercoordinator@dzc68.nl


 

 

 

 

Doelstellingen 

In dit arbitrageplan dat door de scheidsrechterscommissie is opgesteld 

zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die we als club willen 

bereiken. 

 

 

Certificering 

Het waarborgen van het ARAG certificaat dat aan DZC’68 is verleend met 

ingang van 04 maart 2015. 

DZC’68 behoort tot één (1) van de 75 verenigingen in Nederland die 

momenteel ARAG gecertificeerd zijn en dat willen wij zo houden! 

Jaarlijks toetst de commissie twee (2) keer per jaar de criteria waaraan 

moet worden voldaan. Dit doet zij aan het begin van het seizoen en 

halverwege. 

De commissie zorgt voor structurele ondersteuning van de 2e jaars JO<17 

bij de spelregeltoets en het behalen van het spelregelbewijs. 

 



 

Opleiding 

Wij willen ons als vereniging in samenwerking met de 

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken (hierna te noemen 

SDO) meer gaan profileren in de regio. Dit doen wij onder andere door op 

het gebied van opleiding en scholing meer samenwerking te zoeken met 

andere verenigingen in Doetinchem. 

De scheidsrechterscommissie wil in samenwerking met de SDO binnen nu 

(seizoen 2018/2019) en 5 jaar (seizoen 2022/2023), 20 nieuwe 

verenigingsscheidsrechters opleiden. 

Elke wedstrijd op ons complex wordt geleid door een opgeleide 

scheidsrechter of een scheidsrechter in opleiding. 

 

Begeleiding 

Wij willen er voor zorgen dat het altijd leuk is om bij DZC’68 een wedstrijd 

te leiden. Dit willen wij waarborgen door middel van onze 

calamiteitencommissie, ons wedstrijdsecretariaat, maar ook door het laten 

invullen van briefjes met positieve en/of negatieve ervaringen waar met 

name de calamiteitencommissie op kan inspelen. Op de site van DZC’68 

kun je onder het kopje “Info DZC’68” / “Beleidsstukken” de verkorte versie 

van het DZC’68 Calamiteitenplan vinden. 

https://www.dzc68.nl/wms/fm/userfiles/filemanager/beleidstukken/DZC%2

0Calamiteitenplan%20verkort.pdf  

 

Structuur in opleiden (theorie) en begeleiden in de praktijk. Iedere 

zaterdagmorgen is minimaal één van de leden van de 

scheidsrechterscommissie rond de velden te vinden, om (jonge) 

scheidsrechters al dan niet in opleiding te begeleiden. Intensiteit en duur 

van deze begeleiding zijn individueel afhankelijk van de scheidsrechter in 

kwestie. 

 

 

Werving en selectie 

Er vindt structurele werving en selectie plaats, om het zelf leiden van een 

wedstrijd te minimaliseren. Dit doet de commissie onder meer door 

jaarlijks twee instructieavonden te organiseren voor beginnende 

scheidsrechters uit de JO<15 categorie. 

 

 

 

https://www.dzc68.nl/wms/fm/userfiles/filemanager/beleidstukken/DZC%20Calamiteitenplan%20verkort.pdf
https://www.dzc68.nl/wms/fm/userfiles/filemanager/beleidstukken/DZC%20Calamiteitenplan%20verkort.pdf


 

Voorlichting 

Jaarlijks organiseert de scheidsrechterscommissie 2 avonden voor de 

scheidsrechters. Deze avonden worden gekoppeld aan een thema. 

De eerste avond wordt gehouden aan het begin van het seizoen. Hierin 

komen onder andere de spelregelwijzigingen voor het nieuwe seizoen aan 

bod. 

De tweede avond wordt doorgaans na de winterstop gehouden. Dan wordt 

er door de commissie ingespeeld op een actueel thema. 

Jaarlijks organiseert de commissie een avond voor assistent 

scheidsrechters. 

Deze avond wordt gehouden voor de ouders van de JO<13 categorie en 

hoger. Maar ook voor (senior)spelers en andere belangstellenden, die 

meer over dit onderwerp willen weten. De scheidsrechterscommissie 

streeft er naar om jaarlijks 15 spelers, ouders en/of belangstellenden voor 

te lichten over die zaken waarmee de assistent scheidsrechter te maken 

krijgt. 

Voor het einde van het seizoen wordt er door de 

scheidsrechterscommissie een avond gehouden voor alle spelers die 

overgaan van de JO<12 naar de JO<13. De overgang van een half veld 

naar een heel veld, met alle wijzigingen van dien, is immers de grootste 

die onze spelers gaan meemaken binnen de verschillende 

leeftijdscategorieën. Die veranderingen worden aan de hand van een 

PowerPoint presentatie besproken en bij voldoende animo wordt er ook 

een “oefenwedstrijd” georganiseerd voor al die spelers die het betreft. 

 

Spelregeltoets 

Voor de 2e jaars JO<17 categorie organiseert de 

scheidsrechterscommissie bij monde van Ab Brussen en Raymond 

Edelbroek in samenwerking met de coördinator van de JO<17 en JO<19 

de zogenaamde spelregeltoets. De spelers uit deze categorieën die een 

officiële scheidsrechteropleiding hebben genoten en deze met goed 

gevolg hebben afgesloten, genieten voor deze activiteit dispensatie en 

hoeven hier dus niet aan mee te doen. De scheidsrechterscommissie 

streeft er naar dat al deze spelers jaarlijks de spelregeltoets halen. 

  



 

Waardering 

De K.N.V.B. besteedt jaarlijks aandacht aan haar scheidsrechters, 

middels “de week van de scheidsrechter”. Deze gelegenheid laat ook 

DZC’68 niet aan haar voorbij gaan. Het bestuur en de 

scheidsrechterscommissie slaan dan hun handen in elkaar om haar 

scheidsrechters een blijk van waardering te kunnen aanbieden. Daarbij 

worden alle teams – ook de uitspelende – betrokken. Waardering is 

immers “het beste motiverende schouderklopje” dat je kunt krijgen! 

 

 

Behoud 

“Tot slot”: Wij geven voorrang aan het behoud van onze scheidsrechters. 

Het plezier in het uitoefenen van onze hobby staat immers bovenaan. 

Daarnaast willen we uitdragen dat we de ontwikkeling stimuleren en hier 

ook actief samen met de betreffende scheidsrechters wat mee doen. 

 

 

Speerpunten seizoen 2018 – 2019 

Het nieuwe seizoen wordt aangegrepen om nog meer te gaan investeren 

in opleiding en begeleiding van (nieuwe) scheidsrechters. 

Daarin zal ook de SDO een rol gaan spelen. Ab Brussen is als DZC’68 

scheidsrechter toegetreden tot het bestuur van deze organisatie en heeft 

“werving en behoud” in zijn pakket. 

De scheidsrechterscommissie wil in samenwerking met de SDO binnen nu 

(seizoen 2018/2019) en 5 jaar (seizoen 2022/2023), 20 nieuwe 

verenigingsscheidsrechters opleiden. 

Als waardering voor het behalen van het bijbehorende certificaat 

ontvangen zij vanuit de vereniging een scheidsrechtertenue. 

Wel vraagt de scheidsrechterscommissie van de kandidaten dat zij 

beloven dat zij minimaal 2 jaar voor de vereniging gaan fluiten en dat zij bij 

het niet nakomen van deze belofte alsnog het verkregen tenue terug 

geven. 

Ook gaat de scheidsrechterscommissie op het gebied van opleiding en 

scholing meer samenwerking zoeken met andere verenigingen in 

Doetinchem. Met name de samenwerking / uitwisseling met VV  Viod 

speelt hier een prominente rol in. 

Ook het behoud van onze scheidsrechters is een wezenlijk punt van 

aandacht.  



 

De week van de scheidsrechter wordt jaarlijks aangegrepen om een blijk 

van waardering naar de scheidsrechter uit te spreken. 

DZC’68 maakt werk van het scheidsrechterbeleid! 

 

Calamiteitencommissie 

Binnen DZC’68 zijn 2 leden – Ab Brussen en Raymond Edelbroek – belast 

met het calamiteitenvraagstuk. Dit doen zij samen met het bestuur en de 

betreffende manager. Er ligt een mandaat van het bestuur naar de 

calamiteitencommissie, zodat zij hun taak zelfstandig kunnen uitvoeren. 

De calamiteitencommissie is in het leven geroepen om er voor te zorgen 

dat de afspraken worden gewaarborgd, zodat het altijd leuk is om bij 

DZC’68 een wedstrijd te leiden. 

Overkomt jou iets onaangenaams of wil jij iets weten over de sancties op 

de uitgedeelde kaarten, dan ben je bij hun aan het juiste adres. 

 

VOG - vertrouwenspersoon 

In het kader van een veilig en prettig sportklimaat vragen wij aan alle 

personen die bij DZC’68 omgaan met jeugd en/of jongeren, om een VOG 

te overleggen. 

VOG staat voor: Verklaring Omtrent Gedrag, in de volksmond ook wel 

“bewijs van goed gedrag” genoemd. 

Een scheidsrechter dient dus ook een VOG te overleggen. 

https://www.dzc68.nl/vog--vertrouwenspersoon/vog-bij-dzc-68/287/909  

 

 

https://www.dzc68.nl/vog--vertrouwenspersoon/vog-bij-dzc-68/287/909


 

 

Een Leven Lang DZC 

Kan niet zonder scheidsrechters.... 


