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Kaart 2: Hoe word ik scheidsrechter?
spreekbeurtpakket voetbalscheidsrechter

Waarom? Daarom!
Heel veel mensen kunnen op een fluit blazen, hardlopen en doelpunten tellen. Maar dan ben je
nog geen goede scheidsrechter. Je moet bijvoorbeeld ook weten wanneer je wel of niet moet
fluiten. Spelregels leren is niet echt moeilijk, lastiger is het om ze in een wedstrijd ook goed te
gebruiken. Dat moet je niet alleen kunnen, maar ook durven! Als je naar een wedstrijd kijkt, lijkt
het vaak niet moeilijk om scheidsrechter te zijn. Je hoort vast wel eens opmerkingen die de toeschouwers maken over de scheids. Veel mensen denken dat ze het beter weten en kunnen dan
die man of vrouw in dat scheidsrechterspak. En misschien is dat ook wel zo, maar je kent vast
het spreekwoord: de beste stuurlui staan aan wal (anders zoek je het even op in het spreekwoordenboek!). Als je zelf op het veld staat met een fluit, is het niet altijd zo makkelijk.
Daarom kun je bij de KNVB allerlei opleidingen volgen om een goede scheidsrechter te worden.
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Geschiedenis
Tot ongeveer veertig jaar geleden bestond
er maar één soort scheidsrechtersopleiding.
Daarbij zat je tien of twaalf avonden te luisteren
naar iemand die verstand had van de regels.
Vaak was dat een (oud-)scheidsrechter uit
het betaalde voetbal. Hij deed niet veel meer
dan de spelregels voorlezen en een beetje
uitleggen. Behoorlijk saai dus! De cursisten
leerden de regels uit een boek: de handleiding
voor scheidsrechters. Dat boek werd voor het
eerst uitgegeven in 1934. Al eerder, in 1908
verscheen er een boekje met als titel ’De
regels van het voetbalspel’, maar dat was voor
spelers en scheidsrechters niet zo duidelijk.
Steeds als belangrijke spelregels veranderden,
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kwam er een nieuwe uitgave van die handleiding, zoals scheidsrechters dat onder elkaar
noemen. Dat is nu nog steeds zo!

Foto: KNVB, Jan Keizer

De laatste jaren wordt de opleiding voor scheidsrechters steeds beter. In 1996 kwam de KNVBacademie, die allerlei verschillende soorten scheidsrechtersopleidingen heeft bedacht. Voor
jong en oud, voor meisjes en jongens. Ze zorgen er ook voor, dat er begeleiders worden opgeleid. Die helpen beginnende scheidsrechters bij hun wedstrijden. Je hebt dan eigenlijk
een soort ‘maatje’ bij je, gezellig toch?

Tegenwoordig kun je al een

en één zaterdagochtend, of in één van de vakan-

echte voetbalscheidsrechter

tieweken. Hier leer je over spelregels voor F- en

worden als je twaalf jaar bent.

E-spelers (dat noemen we de pupillen), die met

Je kunt dan de opleiding voor

zeven tegen zeven spelen. Ook leer je hoe je

pupillenscheidsrechter gaan

slim over het veld kunt lopen, zodat je dicht bij

doen. Het is een korte cursus:
meestal één doordeweekse avond

het spel blijft. Verder gaat het in die cursus over
hoe je omgaat met spelers, leiders en ouders. ...
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... En natuurlijk oefen je ook veel

Juniorscheidsrechter

op het veld. Eigenlijk slaagt ieder-

Voor deze cursus moet je 15 jaar zijn. Er zijn

een voor die cursus, want echt

vijf bijeenkomsten, waarop je ook veel oefent

moeilijk is het niet! Na afloop krijg
je een diploma en een badge. Dat
is een stukje stof met daarop het KNVB-

op het veld. Je leert meer over de spelregels en
het meelopen met het spel. De docent laat veel
DVD-beelden zien om dingen duidelijk uit te leg-

logo met de leeuw. Je maakt dat vast op de

gen. Als je voor deze cursus slaagt, mag je bij

linkerbovenkant van je scheidsrechtersshirt. Zo

de eigen club wedstrijden fluiten van de D- en C-

kan iedereen zien dat jij een opgeleide KNVB-

junioren. Veel jongens en meisjes, die eerst een

scheidsrechter bent. Bij je eigen voetbalclub fluit

pupillencursus hebben gedaan, gaan later deze

je dan af en toe wedstrijden bij de F-jes en de

cursus Juniorscheidsrechter volgen.

E-tjes. Of misschien zelfs wel elke week!

Basisopleiding Scheidsrechter veld (BOS)
Er zijn nog veel meer opleidingen om scheids-

Als je deze cursus hebt gedaan, mag je wed-

rechter te worden, voor wat oudere jongens en

strijden fluiten van B- en A-junioren en senioren.

meisjes of voor volwassenen.

Deze cursus is nog wat langer (zeven bijeen-

De belangrijkste zijn:

komsten) en natuurlijk weer iets moeilijker.
Je moet 16 jaar zijn om aan deze cursus te ...

Foto: KNVB

Foto: KNVB

Foto: KNVB

Foto: KNVB

Interessante websites:	 www.knvb.nl
www.jeugdscheidsrechter.nl
http://home.wanadoo.nl/scheidsrechter/interviews.htm
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... kunnen beginnen. Ook hier oefen je veel op
het veld en worden alle regels met DVD-beelden
uitgelegd.
Om al die cursussen te geven zijn mensen
nodig. Daarom heeft de KNVB in het hele land
tientallen docenten, die allemaal geleerd hebben hoe ze een scheidsrechterscursus moeten
geven.
Wist je trouwens dat er ook scheidsrechterscursussen worden gegeven in het voorgezet
onderwijs? Dan kun je daar onder schooltijd een
cursus Juniorscheidsrechter volgen. Dat is leuk
voor jezelf, de school én de KNVB.
Foto: K

NVB
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en dan nog...
totale aantal ongeveer gelijk

dingen geleerd door te oe-

blijft.

fenen op het veld. Da’s véél

• De KNVB zou het leuk vinden
als meer meisjes een scheids-

veer 5.000 scheidsrechters
op, vooral pupillenscheidsrechters. Helaas stoppen
er ook nogal wat (oudere)
scheidsrechters, zodat het

• Meisjes en jongens kunnen

rechteropleiding volgen, dus

vanaf 12 jaar al scheidsrech-

dames…

ter worden. Daarom denkt de

• Je bent nooit te oud om (bij)
• Elk jaar leidt de KNVB onge-

leuker!

KNVB na over het geven van

te leren: wie al scheidsrechter

cursussen Pupillenscheids-

is, kan meedoen aan allerlei

rechter in groep acht. Wat

extra cursussen om nog beter

denk jij, is dat een goed plan?

te gaan fluiten.

Vraag het ook maar eens aan

• Leren doe je nooit alleen
achter een bureau: daarom
worden in alle cursussen veel

je klasgenoten in je spreekbeurt!

