Gezocht Scheidsrechters!
Dringend Scheidsrechters gezocht!
1.
2.
3.
4.

Nee, het hoeft niet iedere week!
Nee, je hoeft geen spelregel nerd te zijn!
We hebben je nodig!
Ook voor jeugdspelers!

Het is iedere week weer een puzzel om voor alle wedstrijden een scheidsrechter te vinden.
Dankzij een kleine maar zeer gemotiveerde groep scheidsrechters lukt dat bijna iedere week wel weer.
Op sommige mensen moet wel een heel zwaar beroep worden gedaan. En ook zij zijn wel eens
verhinderd of geblesseerd. Bovendien leert de ervaring, dat naarmate het seizoen vordert de tekorten
toenemen.
Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe scheidsrechters. Vaak gaat het om wedstrijden
op zaterdag waarvoor we geen scheidsrechter kunnen vinden. Dus als we 10 a 15 nieuwe
scheidsrechters kunnen vinden die zo eens in de 3 a 4 weken willen fluiten is het probleem
opgelost!
Het hoeft dus niet iedere week!
Nee, dat mag natuurlijk wel. Maar als we één keer in de paar weken een beroep op je kunnen
doen dan wordt alles al veel makkelijker. Dan is het ook eenvoudiger om rekening te houden
met wensen ten aanzien van teams en tijden. Bijvoorbeeld een wedstrijd voor of na die van je zoon
of dochter. Je kunt ook opgeven welke zaterdagen je wel en niet kunt, dan houden we daar
vooraf rekening mee.

Je hoeft geen spelregeldeskundige te zijn!
Natuurlijk moet je wel iets van spelregels weten, maar bij studio sport heb je toch ook altijd
commentaar, of niet? We organiseren regelmatig avonden waar de belangrijkste regels ter sprake
komen. Heb je een hekel aan registreren? Wij ook, maar we helpen je graag. Laat dat geen reden
zijn om niet te fluiten!
We hebben je nodig!
Ben jij consequent, kun je leiding geven en straal je gezag uit. Laat het ons weten.
Je wilt meer?
De KNVB organiseert regelmatig in onze regio de basisopleiding voor scheidsrechters. De kosten
worden volledig vergoed door de vereniging.
Meer weten?
Neem dan contact op met onze scheidsrechters coördinator, Mark Kremer, 06532729550 of
mark.kremer@hotmail.com

