
 
Commissie Arbitrage Zaken 
 
Dinsdag 19 april 2022 heb ik, Aart Timmer, een plan gepresenteerd voor een nieuwe commissie.  
Het plan voor deze nieuwe commissie is tijdens de corona periode ontstaan. Ik heb voor dit plan veel 
contact gehad met de KNVB. Het plan omvat een niet alleen de opzet van een commissie maar ook 
een brede uitwerking van overige plannen en ideeën.  
 
Van plan naar werkelijkheid 
De KNVB biedt verenigingen stappenplannen en ondersteunende informatie voor het ontwikkelen en 
opzetten van diverse commissies. Het stappenplan clubarbitragebeleid is 1 van de vele voorstellen 
die de KNVB aan vereniging aan biedt. Het stappenplan clubarbitragebeleid is voor mij de start 
geworden van de nieuw op te zetten commissie: 
 

COMMISSIE ARBITRAGE ZAKEN 
 
Daarnaast heb ik in het voorstel rekening gehouden met de ontwikkeling en opleiding van nieuwe en 
bestaande scheidsrechters. Vooral het begeleiden en belonen zijn volgens het plan speerpunten 
waar veel aandacht voor moet zijn. De nieuwe commissie biedt plaats aan 5 leden. 4 van deze 
plekken zijn reeds ingevuld:  
 
Aart Timmer  - Voorzitter 
Erwin van Rijswijk - Coördinator & Planning 
Hans Gels  - Werving & Begeleiding 
John Rouweler  - Technische Zaken & Opleidingen 
Vacant   - Algemeen Lid 
 
De komende periode gaat de commissie aan het werk met het verder invulling geven aan de diverse 
zaken omtrent: functieomschrijvingen, uitwerken 6 B’s (zoals begeleiden en belonen) actief werven 
nieuwe leden. De commissie zal komend seizoen zichtbaar op zaterdagen aanwezig zijn voor de 
ondersteuning van scheidsrechters en assistent scheidsrechters.  
 
Last but not least is de commissie ook voornemens om ouders en overig geïnteresseerden  die als 
assistent scheidsrechter actief zullen zijn te ondersteunen door middel van een thema avond 
spelregels. Tevens wil de commissie ook begrip kweken bij leiders en trainers. Zij zijn hét voorbeeld 
voor de spelersgroep en dienen respect te tonen voor de arbitrage. Hoe de commissie dat gaat 
doen? Daarover later meer……. 
 
Aart Timmer,  
voorzitter Commissie Arbitrage Zaken 


