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Kun je een korte omschrijving geven van jouw functie bij Baronie? 
Ik maak de planning voor de arbitrage bij de jeugd. Vanaf de O11 is het de bedoeling dat er een 
scheidsrechter vanuit een ander jeugdteam komt fluiten bij de thuiswedstrijden. Vanaf O14 worden 
er dus spelers ingedeeld om te fluiten bij jongere elftallen. Omdat er vrij veel wijzigingen zijn in 
bestaande wedstrijdschema's wordt de definitieve planning pas in de week voorafgaand aan de 
zaterdag gemaakt. Ook komen we met een clubscheidsrechter en iemand van het bestuur een paar 
keer per jaar samen om lopende zaken te bespreken. 
 
Is het moeilijk om scheidsrechters te regelen?  
Er is een aantal clubscheidsrechters die wel wekelijks willen fluiten en ook een aantal 
geïnteresseerde spelers die ik vaak in mag delen. Verder is er natuurlijk het arbitrageplan waarbij een 
team spelers aan moet leveren bij de thuiswedstrijden. Maar dan lukt het vaak nog niet om op elke 
wedstrijd een scheids te plannen, omdat je soms ook nog zit met overlappende tijdstippen. Dat is wel 
eens jammer, maar het is niet anders. 
 
Waar komen deze scheidsrechters vandaan? 
De clubscheidsrechters zijn vaak (oud-)spelers van Baronie of ouders van spelers. Ook erg leuk dat 
sommige nieuwe jeugd van O17 en O19 geïnteresseerd is om in de toekomst een cursus te volgen tot 
clubscheidsrechter.  
 
Hoeveel scheidsrechters heeft Baronie zelf? 
Er zijn op dit moment ongeveer 5 clubscheidsrechters.  
 
Vinden de scheidsrechters het leuk om te doen? 
Daar hoor ik wel wat wisselende verhalen over. De clubscheidsrechters kiezen ervoor om ingedeeld 
te worden, dus zij zullen het ongetwijfeld prima vinden om te doen. Spelers van de jeugdteams doen 
het met wisselend enthousiasme. Maar goed, het arbitrageplan valt of staat met de inzet van alle 
spelers, dus ik hoop dat iedereen zijn best blijft doen. Met de komst van de arbitragebegeleiders lijkt 
alles wel echt een stuk beter te lopen dan vorig jaar. Dus dat is erg positief! 
 
Wat is het leukste wat jij hebt meegemaakt in deze functie? 
Ik heb met veel mensen contact die ik nog nooit heb ontmoet, dat is best leuk. Nu was er laatst een 
arbitragebegeleider die me een appje stuurde die hij binnen zijn team had gedeeld om spelers 
enthousiast te maken om te gaan fluiten. Dat was zo ontzettend grappig geschreven, dat ik er heel 
hard om heb moeten lachen. 
 


