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Workshop Weerbaarheid arbitrage 
 

Kom op scheids! 
 

Een spannende wedstrijd om degradatie te voorkomen, druk van toeschouwers, 

sporters/spelers die tegen je beslissingen ageren, de angst om te falen of juist extra goed 

willen doen voor een beoordeling. Deze factoren kunnen een negatieve invloed hebben op 

het optimaal functioneren van jou als scheidsrechter. 

 

Vanuit het programma VSK is de workshops Weerbaarheid arbitrage ontwikkeld. Hierin word 

je bewust gemaakt van deze beïnvloedingsfactoren, het daagt je uit om daarop voor te 

bereiden, en helpt je bij het onder controle houden van de daarbij optredende weerstand 

wanneer een situatie zich alsnog voordoet. Je krijgt tijdens de workshop o.a. handvatten 

aangereikt, waarmee je als scheidsrechter beter in staat bent om met deze specifieke 

omstandigheden om te gaan en daardoor je weerbaarheid te vergroten. 

 

Workshop organiseren? 

Een workshop Weerbaarheid arbitrage kan binnen de vereniging worden georganiseerd of in 

samenwerking met buurtverenigingen. De workshop is bestemd voor alle geregistreerde 

scheidsrechter van code R1 (of hoger) tot V6. 

 

De vereniging stelt een ruimte beschikbaar (met mogelijkheden gebruik beamer) voor 3 uur. 

Er nemen minimaal 10 en maximaal 20 geregistreerde scheidsrechter deel aan de training. 

De Nevobo stelt een opleider beschikbaar, welke door de vereniging wordt ontvangen met 

koffie/thee. 

 

Vooraf, via het aanvraagformulier, worden de namen van de deelnemers opgegeven. 

Achteraf wordt een door de docent afgetekende presentielijst aan de Nevobo ingestuurd. 

 

Heb je interesse.. meld je bij de scheidsrechtercoördinator van je vereniging. 

Bij voldoende deelnemers en een geplande datum… vul het aanvraagformulier in. 

 

Zijn er nog vragen.. stel deze dan aan de medewerkers Arbitrage op het regiokantoor. 

Noord: arbitrage.noord@nevobo.nl of 0513 - 656 969 

Oost: arbitrage.oost@nevobo.nl of 055 - 303 14 50 

Zuid: arbitrage.zuid@nevobo.nl of 040 – 238 1043 

West: arbitrage.west@nevobo.nl of 030 – 30 777 00 
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