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ACT AS ONE! “

Steeds minder volleyballers zijn bereid om scheidsrechter te 
worden. Het bestaande arbitragecorps vergrijst langzaam en is 
steeds minder beschikbaar.  Hoe zorgen we nu en in de toekomst 
voor voldoende mannen en vrouwen op de bok? In deze sessie is 
volop ruimte voor brainstorm en discussie over mogelijkheden en 
kansen die er voor verenigingen liggen. Hoe steek je in om 
bepaalde doelgroepen te werven en van welke goede voorbeelden 
kun je leren?”

Seán Mallon  
(KNVB • NOC*NSF) 

Rugby  
• speler - scheidsrechter 

KNVB-Academie  
• Opleidingsontwikkelaar 

World Rugby   
• Master Trainer 

NOC*NSF / ASK  
• Opleider van opleiders 

Johan Cruyff Institute  
• Master in Coaching

Arbitrage problematiek:  
(on)voldoende scheidsrechters 

‘De scheidsrechter is er om de 
wedstrijd te faciliteren. Niet als agent, 
maar als manager’
Sean Mallon

Als voormalig internationaal rugbyscheidsrechter kan hij terugkijken op 
een trackrecord in de hoogste regionen van de arbitrage. Wanneer is  
voor hem de fascinatie voor het ‘fluiten’ ontstaan? De in Ierland geboren  
Sean Mallon, sinds 2012 projectmanager Naar een veiliger sportklimaat 
(VSK) bij NOC*NSF: ‘Dan moet ik diep in het verleden duiken. Als kind 
ben ik begonnen met rugbyen. Zoals op Britse scholen gebruikelijk is, 
kwam ik in aanraking met diverse sporten, maar de middelbare school 
waar ik op zat, stond bekend als een hockeyschool. Dat hockeyen zagen 
mijn klasgenoten en ik echter niet zo zitten. Wij wilden liever rugbyen. 
Daarom trokken we de stoute schoenen aan en stapten met dit voorstel 
naar de hoofdonderwijzer. Gelukkig stond de man daarvoor open. Ster-
ker: hij was meteen enthousiast. Wellicht vanuit het idee: als die kinderen 
dat zelf liever willen, zijn ze extra gemotiveerd. Maar misschien dacht  
hij ook: rugby is een fysieke sport en zodoende leren ze zelfbeheersing, 
incasseren en meer van die nuttige dingen. Hij had het bij het rechte 
eind.’ 
‘We bleken een talentvolle lichting te hebben. Een aantal van ons zou 
later doorstoten naar een redelijk hoog niveau en zelf heb ik het ook 
redelijk ver geschopt. Weliswaar niet zo ver als ik hoopte, maar voor 
mijn verhaal is dat minder relevant. Wat – vergeef me deze lange aanloop 
– wel van belang is, is dat ik al in het jeugdrugby veel ervaren top-
scheidsrechters tegenkwam. Die mannen floten op de zaterdagochtend 
een jeugdpartijtje en ’s middags een topwedstrijd. Zelfs internationale 

Na een zware blessure, besloot Sean Mallon een punt te 
zetten achter zijn actieve rugbycarrière. In plaats van bij 
de pakken neer te zitten, koos hij voor het rugbyscheids-
rechterschap. De opleiding en het ‘fluiten’ in de praktijk, 
dwongen hem al snel met een ander oog naar zichzelf  
te kijken. Hij volhardde echter in zijn overtuiging dat je 
als arbiter niet de rol van politieagent vervult, maar moet 
communiceren met de spelers. Inmiddels wordt z’n  
kennis en ervaring als speler en arbiter ook benut voor  
de opleiding van scheidsrechters en coaches in andere 
sporten. 21
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PROGRAMMA
T A

00:05 Kennismaking

00:10 Presentatie: Marije Gast (v.v. Utrecht)

00:25 Brainstorm

00:55 Vervolgstappen …?

KENNISMAKING
4 minuten 

Opdracht: Stel je aan minstens 2 collega’s voor 

Bevraag elkaar op: 

• Wat is het belangrijkste knelpunt in het 
arbitrage binnen jouw club? 

• Waar zou snel winst geboekt kunnen 
worden? 

1 minuut 
• Schrijf de uitkomsten op een (grote) post-it

5
Te weinig mensen

Altijd dezelfde

Geen tijd (vrij) willen maken

Geen (opleidings)beweging


Betaald voor fluiten

Begeleiding

Waardering


Good practice

Heren 1 / Dames 1

Fluiten jeugd

v.v. Utrecht


Eigen bijdrage


Zichtbaar beleid

W, O, B, Behouden


“Je krijgt veel, maar je moet er iets voor doen”


Vrijwilligers beleid

Waarderen van vrijwilligers

Administreren van inzet


Uitwerking van boodschap via clubnaam 


Vriijwilligers punten verdienen als team


voldoende arbitrage (kwant) voor het niveau 
van de wedstrijden (kwal)


Marge creëren (meer dan nodig om 
beweegruimte te maken


Algemene kennis van de regels = om rol minder 
eng te maken


Heldere doelstellingen

Opleidingsperspectief

“verplichte” spelregeltoets

Integral in zijn van een team


Consequenties




“HULPMIDDELEN”
• #zijfluittop 

• Clubarbitrageplan 

• Dag/Week van de scheidsrechter

8 BRAINSTORM
Crazy 4’s (10 minuten) 

• (Google) 
• Brainstorm tool 
• Op een A3 (gevouwen) 

• 4 x 2 minuten 

Stemmen (2 minuten) 
• (iedere deelnemer 3 stippen) 

Uitwerken ideeën (15 minuten) 

• zie volgende sheet …

25

UITWERKING IDEEËN
• De stemmen kunnen een hulpmiddel zijn, 

maar … 

• Kies samen of alleen, één van de ideeën om 
verder uit te werken.  

• Maak het concreter, koppel er acties aan, en 
benoem inspanning, betrokkenen, … 

• Uitwerken op een A3 of flip vel

35 WHATS NEXT?
• Vervolgstappen? 

• Bij wie zetten wij dit weg? 

• Wie doet dat? 

• Wat gaan wij doen in ons eigen vereniging? 

• Wanneer? 

• Met wie?

55



Als er nog tijd was …. 
Wat zou je willen vragen?


