
Masterclass arbitrage 

Naast de begeleiding en beoordeling van alle scheidsrechters is er ook een masterclass. De 
masterclass is bedoeld voor jonge, gemotiveerde en ambitieuze scheidsrechters die op het 
moment van toetreden nog geen 31 jaar zijn. Deze groep wordt zoveel mogelijk ingezet bij 
activiteiten die buiten de reguliere beker- en competitiewedstrijden plaatsvinden. 

Doelstelling Masterclass Arbitrage 
De Masterclass Arbitrage is een idee vanuit de werkgroep Kwaliteit. Doel van de Masterclass is om 
jonge scheidsrechters intensiever op te leiden, te begeleiden en ze daarmee op een hoger niveau te 
krijgen en nog meer voor het fluiten te interesseren. Hiermee verwachten we jonge scheidsrechters, 
die nu nog regionaal fluiten, zo ver te krijgen dat ook zij de stap naar de nationale competitie willen 
maken. Het gezamenlijk deelnemen aan deze activiteiten wordt gezien als een mogelijkheid om van 
elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. De Masterclass Arbitrage is geen talentenlijn. De 
scheidsrechters zijn alleen op leeftijd geselecteerd en niet op hun kwaliteit. 

Waarom een Masterclass Arbitrage? 
De werkgroep Kwaliteit heeft geconstateerd dat de gemiddelde leeftijd van de nationaal fluitende 
scheidsrechter erg hoog is. Door het verdwijnen van de leeftijdgrenzen (rond het jaar 2000) stoppen 
nationale scheidsrechters op steeds oudere leeftijd. Ruim 51% van de nationaal fluitende 
scheidsrechters is boven de 50 jaar. Minder dan 20% is onder de 40 jaar en maar 13 scheidsrechters 
zijn 30 jaar of jonger. Indien er nu niet actief wordt geïnvesteerd in de werving van nieuwe en vooral 
jonge scheidsrechters ontstaat er binnen enige jaren een fors tekort. Er is daarom besloten om aan 
deze kleine groep van jeugdigen een interessant programma aan te bieden, waarin extra activiteiten 
als groep worden gedaan. 

Wie kan mee doen aan de Masterclass Arbitrage? 
De Masterclass Arbitrage is gestart in november 2010 met een eerste bijeenkomst. Hiervoor zijn alle 
scheidsrechters die jonger zijn dan 31 jaar, dus geboren na 1-1-1980, en nationaal fluiten 
uitgenodigd. Deze groep is aangevuld met vier N1 scheidsrechters die jonger zijn dan 40 jaar. Na 
overleg met de werkgroep Begeleiding is besloten de Masterclass bij zijn start eenmalig uit te breiden 
met scheidsrechters die bij de start in 2010 niet ouder zijn dan 35 jaar, dus geboren na 1-1-1976. 
Vanaf seizoen 2011-2012 kunnen alleen scheidsrechters die voor het eerst nationaal gaan fluiten en 
nog geen 31 jaar zijn toetreden tot de Masterclass. Voor alle scheidsrechters geldt dat zij uit de 
Masterclass gaan zodra zij 35 zijn. De N1- scheidsrechters stromen uit op hun 40e. Alle betrokken 
scheidsrechters ontvangen bij aanvang van het nieuwe seizoen een uitnodiging voor deelname. 
Meedoen aan de Masterclass is vrijwillig en heeft geen invloed op promotie/degradatie. 

Wat zijn de activiteiten van de Masterclass Arbitrage? 
Als groep wordt jaarlijks een aantal gezamenlijke activiteiten gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld: 

• Workshops, waar aan de spelregels en de persoonlijke kwaliteiten wordt gewerkt. Deze 
bijeenkomsten worden altijd in combinatie met een topwedstrijd gedaan, die dan gezamenlijk 
wordt bekeken en geëvalueerd. 

• Als groep worden zij ingezet bij de finales van de nationale jeugdkampioenschappen. Hierbij 
worden zij intensief begeleid en als groep geëvalueerd. 

 


