
Referee Ambassador: Opleiding clubscheidsrechters 

1. Inleiding 

Om een oplossing te bieden voor het dalend aantal scheidsrechters werd de 

Referee Ambassador in het leven geroepen. Het aanduiden van de 

clubscheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden van 5/5 en 8/8, de 

scheidsrechters begeleiden en bijsturen en het zorgen voor een positief klimaat 

ten aanzien van de scheidsrechters behoren tot zijn voornaamste taken. 

Doel van het project is scheidsrechters te rekruteren via de clubs door de 

clubrefs een verkorte opleiding tot scheidsrechter aan te bieden, een beperkte 

kennis bij te brengen van de reglementen vooral gericht op de wedstrijden 5/5 

en 8/8 zodanig dat deze wedstrijden geleid worden door goed opgeleide 

clubscheidsrechters. 

 

2. Mogelijke taken Referee Ambassador 

• Jonge spelers interesse in de arbitrage bijbrengen nog voor ze de  

               reglementaire leeftijd bereikt hebben. 

• Een rotatiesysteem invoeren om jeugdspelers actief wedstrijden te laten 

leiden. 

• Clubrefs aanduiden voor jeugdwedstrijden naar gelang hun 

mogelijkheden 

• De arbitrage van clubrefs observeren en hen bijsturen. 

• Clubrefs met mogelijkheden klaarstomen om de stap naar de officiële 

arbitrage te zetten. 

• Aanspreekpunt zijn van officiële scheidsrechters bij thuiswedstrijden: 

opvang, organisatie, begeleiding bij problemen,…  

• Zorgen voor een positief scheidsrechtersklimaat op de club. 

• Via de afgevaardigden supporters aanspreken op hun gedrag 

• Opvang namiddagscheidsrechters bij wedstrijden eerste elftal. 

• Melden bij Bureau Arbitrage in geval van observatie talentvolle 

scheidsrechters, incidenten,… 



3. Doel Projekt Referee Ambassador 

• Scheidsrechters rekruteren via clubs en vooral via Referee Ambassador. 

• Clubscheidsrechters ondersteuning geven dmv een verkorte opleiding tot 

scheidsrechter vooral gericht op wedstrijden 5 v 5 en 8 v 8. 

• Beperkte kennis bijbrengen van de reglementen. 

• Interesse wekken om later een carrière als officieel scheidsrechter te 

ambiëren. 

• Voordeel clubs: wedstrijden U7 -> U13 worden geleid door opgeleide 

scheidsrechters 

 

4. Praktische aanpak opleiding clubrefs tijdens clubbezoek 

• Theoretische opleiding door opleider Bureau Arbitrage Antwerpen: 

reglementen 5v5 en 8v8 (45’-60’) spelregels, gezag, plaatsing en 

verplaatsing 

• Begeleiding en evaluatie van clubscheidsrechters door opleider en actief 

scheidsrechter tijdens de wedstrijden 5V5 en 8V8. 

• Bespreking wedstrijd adhv evaluatieverslag 
 

Door de clubscheidsrechters al een verkorte cursus en opleiding tot 

scheidsrechter te geven, hopen wij hun interesse te wekken om later eventueel 

een carrière als scheidsrechter te ambiëren. 

Ook voor de clubs is dit uiteraard een voordeel aangezien de wedstrijden van de 

U7 tot U13 dan geleid kunnen worden door een eigen scheidsrechter die een 

opleiding heeft genoten. Uiteraard is het niet de bedoeling om hen al de 

volledige cursus met de 18 spelregels te geven doch eerder enkele tips en 

raadgevingen die zij kunnen gebruiken om de jeugdwedstrijden tot een goed 

einde te brengen. Op deze manier zullen zij sterker in hun schoenen staan om 

deze wedstrijden te fluiten en hopelijk kunnen zij dan ook makkelijker de stap 

zetten om officieel scheidsrechter te worden. 

Clubs die interesse hebben in een theoretische en praktische opleiding van hun 

clubscheidsrechters kunnen een mail sturen naar 

wilfried.rombouts@gmail.com 

 



Korte opleiding reglementen 5v5 & 8v8 (45 min) 
 

 
 

 

Begeleiding en opleiding clubscheidsrechters op het veld 

 

 



 
 

 

nabespreking tijdens quarters 

 

 



 


