
Youri Kuipers 

22 jaar 

 

Scheidsrechters interview: 

 

1. Hoe lang fluit al? 

- 5 jaar  

 

 

 

2. Wat is de reden waarom je fluit? 

- Hij vind het leuk om midden in het sport voetbal te staan en leiding te geven in het spel. Om 

mijn eigen competenties te verbeteren.  

 

 

 

3. Wat voor niveau fluit je? 

- Landelijk jeugd / eredivisie jeugd 

 

4. Fluit je senioren of junioren? 

- junioren 

 

 

 

5. Heb je de ambitie om voor de KNVB te fluiten of fluit je liever op club niveau / heb je ooit de 

ambitie gehad om voor de KNVB te fluiten  

- Ja, hij fluit al voor de KNVB. De laatste 3 jaar fluit hij niet meer op clubniveau. 

 

 

 

6. En waarom: 

- Hij vind het leuk om midden in het sport voetbal te staan en leiding te geven in het spel. Om 

mijn eigen competenties te verbeteren.  

 

 



 

7. Wat voor diploma’s heb je? 

- Verenigingsscheidsrechter 

- SO 111 

- SO 11 

 

 

 

8. Heb je de ambitie om nog meer diploma’s te halen? 

- Ja dat heeft die. Het liefst volgend jaar wil hij dit voor elkaar. SO 1 wilt hij halen. 

 

 

 

9. Wat vond je van de opleiding? 

- Leuk, leerzaam. Soms is het iets te langdradig.  

 

 

 

10. Heb je verbeter punten voor de opleiding? 

- Iets minder lang dradig. Soms is het te veel theorie en moet het meer gericht worden het 

praktijk. 

 

 

 

11. Wat vond je goed van de opleiding? 

- De ervaring die je op doet die je kan toepassen in het veld. De kennis die je op doet om in het 

praktijk te brengen. Je leert leiding geven. 

 

 

 

12. Heb je nog contact met de KNVB? 

- Ja, tuurlijk 

 

 

13. Hoe verloopt dit? 

 

- Ja dit verloopt goed. Er is prima communicatie tussen de KNVB en Youri.  

 

14. Wordt je begeleid vanuit de club / KNVB? 

- ja 

 

15. Nee -> Heb je daar behoefte aan en wat zou je dan willen? 

 

Ja -> hoe ziet dit eruit en wat zou de club / KNVB eventueel kunnen verbeteren? 

- Soms wat meer gast coaches sturen. Verschillende coaching bezoeken. Nu is het hele jaar 

door dezelfde coach die langs komt.  

 



 

16. Wordt je wel eens in het zonnetje gezet bij de club / KNVB? 

- Nee, dit wordt niet gedaan. 

 

17. Wat zou een redenen kunnen zijn als je gaat stoppen met fluiten? 

- Blessure, geen plezier meer in het spelletje. Bijvoorbeeld als hij iets heel vervelends mee 

maakt. 

 

 

18. Wat zie je graag veranderen op het gebied van scheidsrechters? 

- Kwaliteit op sommige niveaus omhoog gaat. Er zijn nu veel matige scheidsrechters. 

 

19. Wat vind je van het idee om net zoals bij hockey 2 scheidsrechters in het veld te doen?  

- Het zal wel wennen zijn. Het zou wel een optie kunnen zijn voor diegene die het niet kunnen 

belopen. Dan blijven er wel meer scheidsrechters.  

 

20. Hoe zal je het vinden om voor een andere club te fluiten? Dat je vereniging ook 

scheidsrechters terug krijgt. Verenigingen gaan samen werken op het gebied van 

clubarbitrage.  

- Dat doet die al. Hij fluit voor de KNVB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheidsrechters interview: 

Sander Hamelink 

 

1. Hoe lang fluit al? 

Inmiddels ben ik bijna 3 jaar gediplomeerd 

vereniging scheidsrechter daarvoor al 2 jaar jeugd 

gefloten 

 

 

2. Wat is de reden waarom je fluit? 

Ik ben zelf niet echt een voetballer maar het spelletje trekt mijn aandacht. Door de club gevraagd om 

af en toe te fluiten. Dit beviel me goed en ben toen stappen gaan maken. 

 

 

3. Wat voor niveau fluit je? 

Ik fluit jeugd tot het 2de elftal bij VV Montfoort. 

Ook ben ik Grensrechter bij het eerste van Montfoort 

 

4. Fluit je senioren of junioren? 

Beide maar het liefst senioren  

 

 

5. Heb je de ambitie om voor de KNVB te fluiten of fluit je liever op club niveau / heb je ooit de 

ambitie gehad om voor de KNVB te fluiten  

Liever club niveau mogelijk wel op langer termijn KNVB 

 

6. En waarom: 

 

 

7. Wat voor diploma’s heb je? 

 

Vereniging scheidsrechter 

 

8. Heb je de ambitie om nog meer diploma’s te halen? 

 

Op dit moment niet mogelijk later wel 

 

9. Wat vond je van de opleiding? 

 

Leuke leerzame opleiding. Niet te lang en 4 avonden was voor mij perfect. Ook fijn dat je elf de 

wedstrijden kan bepalen die je gaat fluiten voor de rapporten. 

 

10. Heb je verbeter punten voor de opleiding? 



Iets dieper ingaan op het verbaal communiceren bij langdurig commentaar of bij zwaardere 

overtredingen. Nu ligt de nadruk op gele kaart. Maar is soms heel erg zoeken naar hoe communiceer 

ik verbaal. 

 

11. Wat vond je goed van de opleiding? 

Gericht op wedstrijden en niet op geschreven regels 

 

 

12. Heb je nog contact met de KNVB? 

Weinig. Alleen nieuwsbrief 

 

13. Hoe verloopt dit? 

 

Via mail 

 

14. Wordt je begeleid vanuit de club? 

Veel communicatie binnen de club. Zijn tevreden met me een laten dat ook duidelijk zien 

 

15. Nee -> Heb je daar behoefte aan en wat zou je dan willen? 

 

Ja -> hoe ziet dit eruit en wat zou de club eventueel kunnen verbeteren? 

Wekelijks app contact over wedstrijden. Nu minder met fluiten bezig maar vooral als assistent bij het 

eerste en er is binnen de club duidelijk te merken dat ik als scheidsrechter op sommige 

momenten “gemist” word. 

 

 

16. Wordt je wel eens in het zonnetje gezet bij de club? 

Altijd bedankjes, drankje en hapje na de wedstrijd dat is voor mij voldoende. 

Toen ik mijn diploma had gehaald ben ik in het zonnetje gezet na afloop van een competitie 

wedstrijd van 1. 

Door mijn diploma ben ik benaderd om grensrechter bij 1 te worden. Dit vond ik een enorme eer en 

heb deze uitdaging ook nr beide handen aangegrepen. 

 

17. Wat zou een redenen kunnen zijn als je gaat stoppen met fluiten? 

Op dit moment zou ik me geen reden kunnen bedenken. Fluiten zal ik er altijd naast blijven 

doen ook nu ik onderdeel ben van het eerste elftal wat ik misschien wel het mooiste vind 

 

18. Wat zie je graag veranderen op het gebied van scheidsrechters? 

Langere periode 1 lijn qua regels. Nu elk seizoen nieuwe regels wat voor spelers en scheidsrechters 

soms lastig is bij te houden 

 

19. Wat vind je van het idee om net zoals bij hockey 2 scheidsrechters in het veld te doen?  



Not done. Bij voetbal hoort 1 scheidsrechter duidelijk en kort. Vind dat een groot pluspunt 

 

20. Hoe zal je het vinden om voor een andere club te fluiten? Dat je vereniging ook 

scheidsrechters terug krijgt.  

Ik wil bij VV Montfoort blijven. Soms wel eens een wedstrijd bij andere verenging gefloten maar niks 

is zo vertrouwd als je eigen club. Ik zie het niet zitten om om de zoveel wedstrijden naar een andere 

club te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheidsrechters interview: Pietro van Loenen (SV Nootdorp) 

 

1. Hoe lang fluit je al? 

Zolang ik me kan herinneren eigenlijk. Ik heb vroeger zelf gevoetbald tot mijn 25e, waarin ik 

zo af en toe een wedstrijdje floot en ben daarna alleen nog maar gaan fluiten. Ik ben nu 54, 

dus reken maar uit.  

 

2. Wat is de reden waarom je na al die jaren nog steeds met plezier fluit? 

Het is er bij ons in de familie met de paplepel ingegoten. Mijn vader is ook altijd 

scheidsrechter geweest bij mijn wedstrijden. Ik doe dat nu ook bij mijn twee zonen. Het 

spelletje vind ik gewoon te leuk om langs de lijnen te moeten zien. Ik ben ondanks mijn 

leeftijd nog altijd graag onderdeel van het spel.  

 

3. Wat voor niveau fluit je? 

Tegenwoordig vooral de senioren van Nootdorp en wat vaste jeugdelftallen. Dit zijn allemaal 

selectie elftallen van de jeugd.  

 

4. Fluit je senioren of junioren? 

Beide.  

 

 

5. Heb je de ambitie om voor de KNVB te fluiten of fluit je liever op club niveau / heb je ooit de 

ambitie gehad om voor de KNVB te fluiten  

Ik heb vroeger wel een soort van diploma gehaald bij de KNVB waardoor ik ook voor selectie 

elftallen van andere clubs ging fluiten. Echter beviel me dit na een seizoen niet en ben ik weer 

terug gegaan naar Nootdorp.  

 

6. En waarom: 

Ik was veel in mijn eentje op pad naar verschillende verenigingen en kende daar dan 

vervolgens ook niemand. Ook kreeg ik voor mijn gevoel niet genoeg waardering als dat ik dat 

kreeg bij Nootdorp. 

 

7. Wat voor diploma’s heb je? 

Zoals ik net zei heb ik vroeger een diploma gehaald bij de KNVB. Ik weet niet de precieze titel 

van dit document, maar ik denk ook dat die ondertussen wel is verouderd met de nieuwe 

regels van tegenwoordig. 

 

8. Heb je de ambitie om nog meer diploma’s te halen? 

Nee. Ik vond dat ene diploma toen heel interessant om te halen, maar zou dat nu niet meer 

zien zitten. Ik blijf lekker op mijn oude nest bij SV Nootdorp. 

 

9. Wat vond je van de opleiding? 

Het was toentertijd nog heel kleinschalig. Volgens mij is het tegenwoordig dat je met 

allemaal onbekenden tezamen komt op een centraal gelegen vereniging. Daar was dan een 

voorlichting met allerlei theorie en situaties. Dat vond ik zelf een prettige manier van leren. 

Maar als je me nu vraagt wat ik daar allemaal precies geleerd hebt, zou ik het niet zo 1 2 3 

kunnen vertellen.  



10. Heb je verbeter punten voor de opleiding? 

Geen idee eigenlijk. Ik heb ook niet echt vergelijkingsmateriaal met de cursus die vandaag de 

dag wordt gegeven dus kan ik daar niet zo veel over zeggen. Ik weet wel dat de cursus van 

tien jaar geleden iets eentonig was. Ik had aan het eind het gevoel dat nog niet alle aspecten 

van arbitrage behandeld waren. 

 

11. Wat vond je goed van de opleiding? 

Het in contact komen met ‘collega’s’. Door hun verhalen en ambities te horen vond ik zo 

mooi. Hoe zij de weekenden beleven en ook zoveel passie voor het vak hebben blijft mij voor 

altijd bij.  

 

 

12. Heb je nog contact met de KNVB? 

Heel zelden. Ik had vorig seizoen een wedstrijd gefloten waarin de trainer van de uitploeg 

even uit zijn panty ging tegen mij. Ik stuurde hem de dug out uit en verzocht hem plaats te 

nemen achter het hek. Om even af te koelen. Dit weigerde hij en probeerde het met geweld 

op te lossen. Gelukkig kreeg een vader langs de kant hem onder controle. Na die wedstrijd 

heb ik wel contact gehad met scheidsrechterszaken over dit akkefietje. 

 

13. Hoe verloopt dit? 

Niet echt het contact met de KNVB waar je op hoopt. Het werd wel goed afgehandeld door de 

KNVB. De trainer werd door de club vervangen door een ouder van de spelers uit het team. 

 

 

14. Word je begeleid vanuit de club? 

Wat je begeleiding noemt. Ik loop hier al tientallen jaren rond en weet altijd wel waar en 

wanneer ik fluit. Met Jeroen (scheidsrechterscommissie) stem ik meestal af welke wedstrijden 

ik wel en niet kan fluiten. Daarna wordt de rest van de wedstrijden verdeeld onder de rest van 

de clubscheidsrechters.  

 

15. Nee -> Heb je daar behoefte aan en wat zou je dan willen? 

 

Ja -> hoe ziet dit eruit en wat zou de club eventueel kunnen verbeteren? 

Ik heb vooral contact met Jeroen. Omdat ik hem ook al jaren ken verloopt dit heel informeel. 

Maar ik heb hier nog nooit problemen mee gehad of iets.  

 

 

16. Wordt je wel eens in het zonnetje gezet bij de club? 

Niet echt, maar hoeft van mij ook niet. Ik doe dit al heel mijn leven vrijwillig. Gewoon omdat 

ik er mee opgegroeid ben en het mijn cluppie is. We gaan trouwens wel eens uiteten met de 

commissie en wat scheidsrechters. Dit is dan ook altijd erg gezellig.  

 

17. Wat zou een redenen kunnen zijn als je gaat stoppen met fluiten? 

Ik denk door lichamelijke klachten. Ik merk sinds een paar jaar dat ik toch wel wat ouder 

wordt en het soms na driekwart wedstrijd toch moeilijker vindt om het allemaal te belopen. 

Het plezier in het spel zal er altijd blijven, dus dat zal het sowieso niet zijn.  

 



18. Wat zie je graag veranderen op het gebied van scheidsrechters? 

Geen idee. Ik heb het goed naar mijn zin hoe alles nu verloopt.  

 

19. Wat vind je van het idee om net zoals bij hockey 2 scheidsrechters in het veld te doen?  

Lijkt me voor scheidsrechters met mijn leeftijd wel een leuk uitprobeersel. Probleem is denk ik 

dat er nooit genoeg mensen bereid zijn om dat te willen doen. We komen soms al iemand 

tekort, moet je nagaan als je dan 2 scheidsrechters nodig hebt per wedstrijd. 

 

20. Hoe zal je het vinden om voor een andere club te fluiten? Dat je vereniging ook 

scheidsrechters terug krijgt. Verenigingen gaan samen werken op het gebied van 

clubarbitrage.  

Ja, zoals ik al zei heb ik het vroeger gedaan. Zelf vond ik dat niet heel leuk eigenlijk. Je kent 

niemand bij andere verenigingen. Dan blijf ik liever hier op de club de gezelligheid opzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheidsrechters interview: 

 

1. Hoe lang fluit al? 

Heb inmiddels 3 jaar mijn papieren, sindsdien fluit ik soms een wedstrijd op de club. 

 

 

2. Wat is de reden waarom je fluit? 

Help de verenging en doe het verplichte vrijwilligerswerk.  

 

 

3. Wat voor niveau fluit je? 

Jeugd binnen de vereniging 

 

4. Fluit je senioren of junioren? 

Junioren 

 

 

5. Heb je de ambitie om voor de KNVB te fluiten of fluit je liever op club niveau / heb je ooit de 

ambitie gehad om voor de KNVB te fluiten  

Heb geen ambitie om voor de KNVB te fluiten, omdat ik zelf in het 1e elftal van de club speel. 

Wel zou ik het leuk vinden om af en toe de A of B junioren te fluiten. 

 

 

6. En waarom: 

Zie vraag 5.  

 

7. Wat voor diploma’s heb je? 

BOS cursus 

 

 

8. Heb je de ambitie om nog meer diploma’s te halen? 

Nee, voor het fluiten binnen de vereniging is dit prima.  

 

 

9. Wat vond je van de opleiding? 

Leerzaam en leuk, maar 1 opleiding op het gebied van arbitrage vind ik meer dan voldoende.  

 

 

10. Heb je verbeter punten voor de opleiding? 

Dit waren relatief veel avonden, kan wellicht wat korter en effectiever.  

 

 

11. Wat vond je goed van de opleiding? 

Veel praktijkgerichte opdrachten gedurende de cursus.  

 



 

 

12. Heb je nog contact met de KNVB? 

Nee, geen contact. 

 

 

13. Hoe verloopt dit? 

NVT. 

 

 

14. Wordt je begeleid vanuit de club? 

Hiertoe zijn wel mogelijkheden, maar heb hier zelf geen behoefte aan.  

 

 

15. Nee -> Heb je daar behoefte aan en wat zou je dan willen? 

 

Ja -> hoe ziet dit eruit en wat zou de club eventueel kunnen verbeteren? 

Zie vraag 14.  

 

 

16. Wordt je wel eens in het zonnetje gezet bij de club? 

Nee, nog niet meegemaakt.  

 

17. Wat zou een redenen kunnen zijn als je gaat stoppen met fluiten? 

Geen of weinig tijd. Studeer nog en in de toekomst natuurlijk werken, weet nog niet hoe dit 

er precies uit gaat zien. 

 

18. Wat zie je graag veranderen op het gebied van scheidsrechters? 

Meer uitjes organiseren, zodat de scheidsrechters onderling een hechtere groep worden. 

 

19. Wat vind je van het idee om net zoals bij hockey 2 scheidsrechters in het veld te doen?  

Zie ik in het voetbal nog niet echt gebeuren, is een te grote verandering om door te voeren. 

 

20. Hoe zal je het vinden om voor een andere club te fluiten? Dat je vereniging ook 

scheidsrechters terug krijgt. Verenigingen gaan samen werken op het gebied van 

clubarbitrage.  

Denk dat dit een prima oplossing zou zijn en zo kom je ook nog eens bij een andere 

vereniging. Denk dat je verenigingsscheidsrechters hierin wel moet laten kiezen, als ze dit 

niet willen en het toch moet stoppen ze wellicht en wordt het probleem nog groter. 

 

 



Scheidsrechters interview: Quiqo van Loenen (SV Nootdorp / KNVB) 

 

1. Hoe lang fluit je al? 

Sinds mijn 14e bij Nootdorp en sinds 2 jaar ook als KNVB scheidsrechter bij junioren. 

 

2. Wat is de reden waarom je fluit? 

Ik vind het heerlijk om de baas te zijn in het veld. Zelf voetbal ik ook bij Nootdorp als captain 

in de Jo19-2. Ook kom ik uit een echte scheidsrechter familie. Mijn opa en pa floten ook al 

sinds jongs af aan op de club.  

 

Maar ben je dan gaan fluiten omdat zij dat ook deden of wou je het ook echt zelf? 

Ja dit wilde ik zelf ook gewoon graag. Het is niet zo dat ik thuis bedreigd werd om ook te gaan 

fluiten ofzo. Ik hoorde toen ik klein was al verhalen van mijn opa en werd meteen betoverd 

met de voetballerij en vooral de scheidsrechters wereld.  

 

 

3. Wat voor niveau fluit je? 

Vooralsnog alleen jeugd tot en met jo17. Hierin fluit ik wel alleen selectieteams. Dat varieert 

van divisionisten tot 2e klasse teams. Dit zijn altijd wel de beste voetballers van die 

leeftijdscategorie, dus er zitten vaak pittige wedstrijdjes tussen, maar daar hou ik juist van. 

 

4. Fluit je senioren of junioren? 

Junioren. 

 

 

5. Heb je de ambitie om voor de KNVB te fluiten of fluit je liever op club niveau / heb je ooit de 

ambitie gehad om voor de KNVB te fluiten  

Jazeker. Ik heb vorig jaar mijn KNVB diploma gehaald.  

 

 

6. En waarom: 

Ik wilde graag alles eruit halen wat betreft het scheidsrechters vak. Ik heb tijdens de 

cursussen veel geleerd en ben ook anders gaan fluiten sindsdien. Het voelt allemaal wat 

serieuzer.  

 

7. Wat voor diploma’s heb je? 

Ik ben nu scheidsrechtersniveau 1.  

 

 

8. Heb je de ambitie om nog meer diploma’s te halen? 

Ik denk er over na om dit jaar nog niveau 2 ook te gaan doen. 

 

 

 

 

 



9. Wat vond je van de opleiding? 

Heel interessant. Om met allemaal andere mensen met dezelfde passie voor het vak bij elkaar 

te komen en nieuwe dingen te leren vond ik erg leuk. Ik heb er zelfs een aantal goede 

vrienden aan overgehouden.  

 

 

10. Heb je verbeter punten voor de opleiding? 

Nee. 

 

 

11. Wat vond je goed van de opleiding? 

Dat we werden uitgedaagd met allerlei moeilijke situaties de beste beslissingen te nemen. 

Soms wist ik echt niet wat ik moest doen, maar door met anderen daar over te discussiëren 

leer je toch het meest tijdens zo’n opleiding.  

 

 

12. Heb je nog contact met de KNVB? 

Nee. Ik heb me via de club ingeschreven voor de opleiding, maar heb zelf nog nooit direct 

contact gehad met de KNVB. Volgens mij wordt dit gewoon via de club gedaan. 

 

 

13. Hoe verloopt dit? 

Geen idee eigenlijk. Ik weet wel dat als er iets is dat ik altijd met Jeroen van de commissie kan 

praten. Hij is altijd erg behulpzaam en aardig. 

 

 

14. Word je begeleid vanuit de club? 

Ja, ik heb geregeld contact met Jeroen. Hij regelt allerlei zaken rondom de scheidsrechters op 

de club. Hij komt ook geregeld kijken bij wedstrijden om te kijken hoe wij het als 

scheidsrechters doen. Achteraf praten we dan wat er goed ging en wat eventueel beter kon. 

 

15. Nee -> Heb je daar behoefte aan en wat zou je dan willen? 

 

Ja -> hoe ziet dit eruit en wat zou de club eventueel kunnen verbeteren? 

Vanuit de club heb ik niet zo heel veel ondersteuning nodig. Zolang ik weet welke wedstrijden 

ik fluit weet ik eigenlijk al genoeg. Ik zou niet weten wat ik nog meer nodig zou hebben van de 

club. 

 

16. Wordt je wel eens in het zonnetje gezet bij de club? 

In het zonnetje zetten is een grote uitdrukking. We gaan wel is met z’n allen uit eten hier in 

het dorp. Voor de rest niet echt.  

 

17. Wat zou een redenen kunnen zijn als je gaat stoppen met fluiten? 

Ik denk door tijdtekort dan. Vanaf september ga ik studeren en ik denk dat ik dan veel minder 

tijd over zal hebben om te gaan fluiten. Doordeweeks gaat dan lastiger, maar in het weekend 

heb ik ook meer tijd nodig om dan te studeren. Nu heb ik die tijd niet echt nodig voor school, 

dus kan ik de hele zaterdag op de club zijn. 

 



18. Wat zie je graag veranderen op het gebied van scheidsrechters? 

Niet iets specifieks. Het lastig om te zeggen, want ik weet eigenlijk niets beter dan de huidige 

manier op het gebied van arbitrage. 

 

19. Wat vind je van het idee om net zoals bij hockey 2 scheidsrechters in het veld te doen?  

Ik zie daar geen oplossing in voor het arbitrage probleem wat je onderzoekt. Ik zou niet weten 

wat je daarmee oplost. Misschien voor echt oudere scheidsrechters is het handiger, maar dan 

nog schiet je er niet veel mee op denk ik. Ik vind het ook heerlijk dat ik de enige ben die de 

eindbeslissingen maak en niet hoef te overleggen. Dat zou in dat geval wegvallen. 

 

20. Hoe zal je het vinden om voor een andere club te fluiten? Dat je vereniging ook 

scheidsrechters terug krijgt. Verenigingen gaan samen werken op het gebied van 

clubarbitrage.  

Geen probleem hoor. Ik doe het nu ook al zo af en toe. Alleen wil ik dan wel altijd alleen 

selectieteams fluiten. Ik heb geen zin in een elftal wat alleen maar problemen zoekt en 

eigenlijk geen bal kunnen trappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheidsrechters interview: 

 

1. Hoe lang fluit al? 

Heb inmiddels 3 jaar mijn papieren, sindsdien fluit ik soms een wedstrijd op de club. 

 

 

2. Wat is de reden waarom je fluit? 

Help de verenging en doe het verplichte vrijwilligerswerk.  

 

 

3. Wat voor niveau fluit je? 

Jeugd binnen de vereniging 

 

4. Fluit je senioren of junioren? 

Junioren 

 

 

5. Heb je de ambitie om voor de KNVB te fluiten of fluit je liever op club niveau / heb je ooit de 

ambitie gehad om voor de KNVB te fluiten  

Heb geen ambitie om voor de KNVB te fluiten, omdat ik zelf in het 1e elftal van de club speel. 

Wel zou ik het leuk vinden om af en toe de A of B junioren te fluiten. 

 

 

6. En waarom: 

Zie vraag 5.  

 

7. Wat voor diploma’s heb je? 

BOS cursus 

 

 

8. Heb je de ambitie om nog meer diploma’s te halen? 

Nee, voor het fluiten binnen de vereniging is dit prima.  

 

 

9. Wat vond je van de opleiding? 

Leerzaam en leuk, maar 1 opleiding op het gebied van arbitrage vind ik meer dan voldoende.  

 

 

10. Heb je verbeter punten voor de opleiding? 

Dit waren relatief veel avonden, kan wellicht wat korter en effectiever.  

 

 

11. Wat vond je goed van de opleiding? 

Veel praktijkgerichte opdrachten gedurende de cursus.  

 



 

 

12. Heb je nog contact met de KNVB? 

Nee, geen contact. 

 

 

13. Hoe verloopt dit? 

NVT. 

 

 

14. Wordt je begeleid vanuit de club? 

Hiertoe zijn wel mogelijkheden, maar heb hier zelf geen behoefte aan.  

 

 

15. Nee -> Heb je daar behoefte aan en wat zou je dan willen? 

 

Ja -> hoe ziet dit eruit en wat zou de club eventueel kunnen verbeteren? 

Zie vraag 14.  

 

 

16. Wordt je wel eens in het zonnetje gezet bij de club? 

Nee, nog niet meegemaakt.  

 

17. Wat zou een redenen kunnen zijn als je gaat stoppen met fluiten? 

Geen of weinig tijd. Studeer nog en in de toekomst natuurlijk werken, weet nog niet hoe dit 

er precies uit gaat zien. 

 

18. Wat zie je graag veranderen op het gebied van scheidsrechters? 

Meer uitjes organiseren, zodat de scheidsrechters onderling een hechtere groep worden. 

 

19. Wat vind je van het idee om net zoals bij hockey 2 scheidsrechters in het veld te doen?  

Zie ik in het voetbal nog niet echt gebeuren, is een te grote verandering om door te voeren. 

 

20. Hoe zal je het vinden om voor een andere club te fluiten? Dat je vereniging ook 

scheidsrechters terug krijgt. Verenigingen gaan samen werken op het gebied van 

clubarbitrage.  

Denk dat dit een prima oplossing zou zijn en zo kom je ook nog eens bij een andere 

vereniging. Denk dat je verenigingsscheidsrechters hierin wel moet laten kiezen, als ze dit 

niet willen en het toch moet stoppen ze wellicht en wordt het probleem nog groter. 

 

 


