
Gespreksverslag Werner Ter Avest: 

Datum: 8-5-2019 

Betrokken: Sven Leenards & Fabian van den Berg & Youri kuipers & Bart Nederveen  

Hij vond het een tof idee. Het prikkelde hem heel erg. Ook zag die veel kansen omdat een doelgroep 

is waar ze nog niet veel over nadenken, maar veel mogelijkheden zijn. Hierdoor komt er een nieuwe 

toestroom van potentiele nieuwe scheidsrechters. Dit sprak hem heel erg aan. Daarnaast moet het 

plan nog iets concreter worden. Het riep af en toe nog wat vragen op. Ook neemt de gemiddelde 

leeftijd van scheidsrechters af, omdat ze nu eerder afscheid nemen van oudere scheidsrechters.  

We moeten kijken of de opleiding arbitrage parallel lopen of de opleiding erin verworven kunnen 

worden. Hij stuurt de competenties op naar ons van arbitrage. Kijken of we deze in ons programma 

kunnen verwikkelen.  

De clubs in Zwolle CVS & FCI kunnen er profijt van hebben. Zij willen potentiele scheidsrechters laten 

fluiten bij Pec Zwolle. Pec Zwolle kan er veel profijt van hebben. Ze kunnen vriendschappelijke 

wedstrijden fluiten bij Pec Zwolle. 

Nadenken aan wie we dit gaan presenteren. Het is zonde om het alleen aan Ellen en Guus te 

presenteren. Dan is de kans groot dat het in de la terecht komt. Zorg dat je het aan verschillende 

partijen voorlegt. Denk hieraan Pec Zwolle, Arag, Windesheim en verenigingen. Ook kijken naar 

betrokken mensen bij de KNVB.  

Elke bijeenkomst koppelen aan een thema - > competenties. Dat het van te voren goed duidelijk is 

wat het doel is.  

In het vervolg kunnen we via hem met mensen in contact brengen. Bijvoorbeeld met Pec Zwolle.  

Belangrijk: 

- Een grote kans om aan te pakken. Hij ziet er veel potentie in 

- Budget gaan uitzoeken 

- Tijdlijn gaan bedenken 

- Koppelen aan de tijdlijn van de scheidsrechter 

- Competenties van scheidsrechter en scholen verwerven  


