
 

Versie : Augustus 2019 1 

 

 

AAN DE TEAMMANAGERS EN COORDINATOREN JO8, JO15 EN MO15 

 

Graag willen wij u van het volgende op de hoogte stellen. 

 

Zoals bij u waarschijnlijk bekend is hebben wij bij VVOG een groot tekort aan scheidsrechters.  

Om de jeugd vanaf JO15 al te laten wennen en de stap niet te groot te maken zijn wij vorig seizoen 

begonnen met het aanstellen van spelers van JO15 en MO15 voor pupillen wedstrijden van JO8. 

Dit ook in het kader van de ontwikkeling en het enthousiasmeren van de jongens en meisjes van 

JO15/MO15. 

 

Wat willen wij hiermee bereiken: 

Wij hopen hiermee de drempel voor de jeugd minder groot te maken voor het fluiten van wedstrijden 

zodat ze enthousiast worden over het fluiten van wedstrijden en misschien zelfs wel de omschakeling 

willen maken naar scheidsrechter. Ook het feit dat de teams nu ongeveer een 6 a 8 keer per seizoen aan de 

beurt zijn om te fluiten willen we qua frequentie omhoog doen zodat het in de toekomst makkelijker 

wordt. Het was vaak zo dat een speler of speelster van JO15 vaak op wedstrijden van JO11 of JO12 werden 

ingedeeld. We hebben afgelopen jaren gemerkt dat soms deze drempel best hoog is omdat er niet veel 

leeftijdsverschil zit tussen de scheidsrechter en de spelers. Dit geldt dan voornamelijk voor de lagere JO15 

teams waarbij de jongens en meisjes net zijn doorgestroomd vanuit de JO13. 

 

NOTE: Het kan in de toekomst overigens nog steeds gebeuren dat een speler van JO15 op een wedstrijd van 

JO11 of JO12 wordt ingedeeld omdat het zo toevallig uitkomt in het speelschema. 

 

JO8 teammanagers, wat vragen wij van jullie: 

1. Ontvang de scheidsrechter bij het wedstrijd secretariaat of op het veld en leg hem uit wie u bent. 

2. Loop met de scheidsrechter naar de begeleiding van de tegenstander en stel hem voor. Leg ook aan 

deze begeleiders uit dat de betreffende SC een jong onervaren iemand is en dat “fouten” moeten 

worden geaccepteerd. 

3. Hou een oogje op alle begeleiders en ouders m.b.t. het onjuist bejegenen van de scheidsrechter en 

spreek ze zo nodig aan. 

 

JO15 en MO15 teammanagers, wat vragen wij van jullie: 

1. Informeer uw spelers alvast dat dit er aan komt.  

2. Laat de speler minimaal een kwartier voor de wedstrijd zich melden bij het wedstrijd secretariaat. 

3. Zorg dat bij de melding dat uw team voor een wedstrijd is aangesteld op tijd ervoor dat de 

betreffende naam bij de SC commissie terecht komt zodat zij de speler in Sportlink op de wedstrijd 

kunnen indelen. 
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4. Bij de SC commissie en de coördinator van JO15 is en een beschrijving van hoe een (pupillen) 

wedstrijd gefloten moet worden met bijbehorende instructies voor en achteraf. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag, 

 

Met vriendelijke Groet, 

 

Mark van Wijk 

Scheidsrechter Commissie VVOG 

 

Gert Jan Krop 

Voorzitter Jeugdbestuur VVOG 

 


