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AANSTELLINGSPROCEDURE SCHEIDSRECHTERS 
Vastgesteld door het AB-VVOG 01-08-2019 

        
Voorwoord 

In het seizoen 2019-2020 nemen 54 teams van VVOG op zaterdag deel aan de competitie. Voor een aantal 

teams (bijvoorbeeld: VVOG 1, 2, 3, JO19-1, JO17-1) worden de scheidsrechters aangesteld door de KNVB. 

Voor de overige teams dient VVOG zelf zorg te dragen voor het aanstellen van verenigingsscheidsrechters. 

Gemiddeld komt dit neer op het aanstellen van 25 verenigingsscheidsrechters op een zaterdag. Aangezien 

VVOG niet beschikt over 25 verenigingsscheidsrechters, dient een beroep gedaan te worden op vrijwilligers 

en op alle teams die op zaterdag thuis spelen. Teneinde dit in goede banen te kunnen leiden, is een 

aanstellingsprocedure opgesteld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.  

 

VVOG 3 krijgt niet altijd een KNVB scheidsrechter, bij JO19-2/JO17-2/JO15-1/JO13-1 komt KNVB 

scheidsrechter ook sporadisch voor, meestal in het kader van praktijkopleiding nieuwe scheidsrechters.  

 

Uitgangspunten 

1. VVOG heeft een scheidsrechterscommissie die belast en verantwoordelijk is voor het aanstellen van 

scheidsrechters.  

2. Minimale leeftijd van een scheidsrechter moet 14 jaar zijn. 

3. De aanstellingsprocedure geldt : 

- Voor alle B categorie wedstrijden en de A categorie wedstrijden waar geen scheidsrechter 

vanuit de KNVB is aangesteld.  

- Hierbij moet de Scheidsrechter Commissie altijd voorrang verlenen aan de A categorie 

wedstrijd. 

- Voor alle competitie-, beker- en oefenwedstrijden van de overige teams van VVOG. 

4. Leiders en/of trainers mogen niet zelfstandig scheidsrechters gaan zoeken en aanstellen voor hun 

teams. Dit geldt voor zowel VVOG - verenigingsscheidsrechters, als ook voor scheidsrechters van buiten 

VVOG. Alle scheidsrechters worden door de commissie aangesteld en ingedeeld. Nieuwe 

scheidsrechters kunnen bij de commissie aangemeld worden.   

5. Indien een team een eigen vaste SC kan vinden is dit wel in orde. Dit moet dan doorgegeven worden 

aan de commissie. Verplichting om dan bij een ander te hoeven fluiten vervalt niet.  

6. Alle oefenwedstrijden moeten gemeld worden bij de Coördinator Oefenwedstrijden. 

7. Onder scheidsrechters wordt mede verstaan: de spelbegeleiders ten behoeve van de JO8, JO9 en JO10 

teams vanaf seizoen 2018/19. 

8. Verzoeken tot wijziging van beker- of competitiewedstrijden moeten worden gemeld bij de betreffende 

wedstrijdcoördinator. Alleen zij zijn gerechtigd contact op te nemen met de KNVB. Indien de wedstrijd 

definitief word verzet dan dient de Scheidsrechters Commissie geïnformeerd te worden. 
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9. Indien op donderdagavond op de VVOG-site bij een wedstrijd in de rubriek ‘scheidsrechter’ is 

aangegeven : “zelf regelen”, dient het team zelf zorgdragen voor een scheidsrechter, niet zijnde een 

VVOG – verenigingsscheidsrechter en/of KNVB-scheidsrechter uit het bestand van de 

scheidsrechterscommissie van VVOG. Degene die dan de wedstrijd leidt, dient lid van de KNVB te zijn. 

10. Bij de navolgende activiteiten draagt de scheidsrechterscommissie primair geen zorg voor de 

aanstelling van scheidsrechters: 

- het Oliebollentoernooi; 

- de Zuiderzeecup; 

- het Ome Jan Bouquet – toernooi; 

- overige VVOG-toernooien. 

Note: Indien gewenst kan scheidsrechterscommissie hierbij hulp verlenen en dient de organisator van 

het evenement tijdig contact opgenomen te worden met de scheidsrechterscommissie 

11. Alle senioren-, jeugd- en pupillen-teams t/m JO11 hebben in principe recht op een 

verengingsscheidsrechter. In geval van onvoldoende beschikbare verengingsscheidsrechter geldt dat de 

indeling zal plaatsvinden afhankelijk van: 

- de klasse waarin de wedstrijden moeten worden gespeeld; 

- het aantal beschikbare scheidsrechters; 

- de competenties waarover de beschikbare scheidsrechters beschikken. 

12. Speler van JO15 en MO15 worden ingedeeld als spelbegeleider op wedstrijden van JO8. Indien het zich 

toelaat zullen de spelers per 2 worden ingedeeld zodat ze samen kunnen optrekken.  

 

 

Toewijzingsbeleid 

1. Bij het ontbreken van een opgeleide verenigingsscheidsrechter wordt voor een wedstrijd van een 

jeugdteam bij toerbeurt een team aangewezen om één of twee spelers (afhankelijk van het totaal 

aantal benodigde scheidsrechters) te leveren. 

2. De aan te wijzen spelers die als scheidsrechter gaan fungeren dienen tenminste 2 jaar ouder te zijn dan 

de spelers in het team van de door hem/haar te leiden wedstrijd. 

3. Wedstrijden van seniorenteams worden geleid door een speler van een ander seniorenteam. 

4. In geval van afgelastingen worden de aanstellingen herzien. Echter : gelet op de beschikbare 

competenties kan de scheidsrechterscommissie beslissen dat de aangewezen speler een andere 

wedstrijd gaat leiden. Nieuw programma, nieuwe aanstelling.  

 

 

Slotbepaling 

In bijzondere gevallen - betreffende aanstellingen - beslist de scheidsrechterscommissie en kan er 

afgeweken worden van bovengenoemde procedure.  

 


