
De scheidsrechterscommissie van FC Weesp is op zoek naar een scheidsrechterplanner 
 
Wat is een voetbalwedstrijd zonder scheidsrechter? De scheidsrechterplanner zorgt er (achter de 
schermen) voor dat zoveel mogelijk wedstrijden door een clubscheidsrechter geleid worden. 
 
Wat houdt de taak van planner in? 

• Toewijzen van clubscheidsrechters aan wedstrijden van elftallen van FC Weesp. 

• Zorgen dat de juiste scheidsrechters op de juiste wedstrijden worden ingezet. 

• Over de indeling communiceren met de scheidsrechters. 

• De ingeplande scheidsrechters koppelen aan hun wedstrijd in Sportlink (KNVB-programma). 

• Vervanging zoeken bij onverwachte afzegging van een clubscheidsrechter. 

• Je maakt deel uit van de scheidsrechterscommissie, tezamen met o.a. de 
scheidsrechtercoördinator en wedstrijdsecretaris, die je ook ondersteunen. 
 

Hoe gaat het in zijn werk? 

• Je kunt je planningstaak zelf invullen: het doel is zo veel mogelijk de juiste scheidsrechter op 
de juiste wedstrijd in te plannen. 

• Je ontvangt periodiek het overzicht van de wedstrijden van elftallen waarop je een 
scheidsrechter moet inplannen. 

• Je gebruikt het overzicht van onze clubscheidsrechters (die regelmatig willen fluiten) en 
reserves (die incidenteel willen fluiten), waarop is aangegeven wat de kwaliteiten en wensen 
van de scheidsrechters zijn. 

• Je koppelt scheidsrechters aan wedstrijden. 

• Voor advies zijn de wedstrijdsecretaris en de scheidsrechtercoördinator beschikbaar. 
 
Wat breng je mee? 

• Je bent communicatief- en sociaal vaardig 

• Je vindt het leuk om te regelen en te organiseren 

• Je bent oplossingsgericht. 

• Je kan snel schakelen (ad hoc situaties). 

• Affiniteit met voetbal is een pré, maar niet noodzakelijk. 
 

Hoeveel tijd ben je er aan kwijt? 

• Gemiddeld 2 tot 3 uur per week, om te beginnen om je basisplanning te maken en daarna op 
wisselende dagen en tijden om te finetunen.  

• Je kunt je eigen tijd indelen en de werkzaamheden vanaf huis doen.  
 
Wat krijg je er voor terug? 

• Een plezierige tijdbesteding, waarin samenwerken en samen tot resultaten komen de 
boventoon voeren.  

• Een collegiale- en prettige omgeving met o.m. de leden van scheidsrechterscommissie en de 
scheidsrechters. 

• Tevreden elftallen. 
 
Hou je van puzzelen? Wil je graag jouw steentje bijdragen aan onze vereniging? Dan zoeken we jou! 
Heb je meer informatie nodig of wil je je aanmelden, neem dan contact op met William Recker, 
wedstrijdzaken@fcweesp.nl of Martijn Verweij, scheidsrechters@fcweesp.nl. 
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