
Deel jullie acties en ideeën met: 
#scheidsbedankt #goedbezig 

 
Tijdens de Week van de Scheidsrechter bedanken we alle scheidsrechters, juryleden en 
officials. Zij zetten zich vaak belangeloos in voor de sport en daar mogen ze best eens voor 
in het zonnetje worden gezet. Zij maken het namelijk mogelijk dat we ieder weekend 
weer met veel plezier sporten. Hieronder een aantal voorbeelden hoe je hier als team of 
vereniging invulling aan kunt geven. Als je iets onderneemt, deel dat vooral op social 
media. Er is zelfs een speciale hashtag voor in het leven geroepen. 

 
  

 

Hoe kan ik als vereniging deelnemen 
 

 Informeer teamleiders met bijgevoegde tips. 
 Organiseer een scheidsrechter ontbijt: Je kunt de 

dag niet beter beginnen dan met een goed ontbijt. 
(Of een bon voor een broodje in de kantine) 

 Eregalerij: Zet één of meerdere scheidsrechters 
centraal door een filmpje van ze te posten op de 
sociale kanalen en website van je vereniging. Of 
maak hun foto’s zichtbaar in de kantine. 

 Geef een presentje: Het gaat niet om de prijs of de 
grootte, het gaat om het gebaar. Een bloem, kaartje, 
boek of drankje na afloop. Maak het persoonlijk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bied je clubscheidsrechters een tenue aan, dat zal 
de uitstraling van het korps ten goede komen. 

 Organiseer een spelregelavond/café voor ouders en 
sporters. Uitleg van regels zorgt voor meer begrip.  

 Informeer leden via de site over de acties die jullie 
doen die teams kunnen doen. Dit promoot de 
positie van de scheidsrechter.  

 Organiseer een interne cursus voor voor jullie 
club-scheidsrechters (o.l.v. een bekende official).  

 

 

NOT SO GREAT - KAARTEN 
 

100% van de scheidsrechters wordt 
uitgescholden! En dat terwijl vaak vrijwillig hun 

best doen om spelers en publiek een leuke 
wedstrijd te bezorgen. Hoor jij scheldwoorden 

gericht aan de arbitrage? Deel de Not So Great-
kaart uit om te laten weten dat dit niet door de 
beugel kan. Stel ze beschikbaar voor je leden in 
de kantine en stimuleer ze om uit te delen bij 

wangedrag naar scheidsrechters.  
 

Klik hier voor de actie en de kaarten. 
 

 

Hoe kan ik als team deelnemen 
 

 Vorm een erehaag met je team: Het is 
eenvoudig te organiseren en leuk voor 
de scheidsrechters. 

 Geef een cadeautje aan de 
scheidsrechter bij de start van de 
wedstrijd (bloemetje, cadeaubon, 
drankje). 

 Shake hands (alle spelers na afloop 
van de wedstrijd scheids bedanken).  

 Spreek af hem/haar extra 
complimenten te geven die dag.. 

 Iets anders… 

https://youtu.be/71K3cOtBMvk
http://www.knkv.nl/nieuws/schelden-not-so-great

