
 

 

  

 

In 1 dag (-deel) je scheidsrechters diploma 

Tijdens het 

Impala Pre-NOJK-toernooi op 3 januari 

Dit jaar wordt er voor het eerst het Pre-NOJK 2019 toernooi gehouden bij Impala. 
Voor dit toernooi hebben wij scheidsrechters nodig. Omdat dit seizoen iedereen aangewezen is als scheidsrechter 
willen wij bij dit toernooi jullie de gelegenheid bieden om fluit minuten te maken. Wij verwachten van iedereen 
vanaf 14 jaar dat ze dit V4 scheidsrechters diploma halen! 
Wouter Pietersma (Opleider en Scheidsrechters Coördinator) en Elko Knoop (Scheidsrechter en Lid TC) zijn die dag 
aanwezig om iedereen te helpen en vragen te beantwoorden. 
 

Deze dag kan je ook jouw scheidsrechters diploma halen. Je haalt dus je diploma in 1 dagdeel. Hiermee mag je de 

komende jaren tot en met 1ste klasse fluiten. Deze dag kan je dan ervaring op doen onder begeleiding. Omdat op dit 
toernooi geen grote belangen op het spel staan, biedt dit mooi de gelegenheid aan jullie om hier te leren hoe en wat 
je moet doen als scheidsrechter. 
 
Wij streven ernaar dat de teams en coaches geen opmerkingen en reacties naar scheidsrechters geven tijdens of na 
de wedstrijd. Die kunnen zij kwijt bij Wouter en Elko. 
 
De indeling is 09:00-12:00 CMV en C-Jeugd. 13:00-18:00 zijn de A- en B-Jeugd aan de beurt. Iedereen fluit 2 max 3 
wedstrijden. Deze wedstrijden zijn op tijd gebaseerd. Dus je zal niet een wedstrijd fluiten die 1 uur duurt. Jullie 
kunnen aangeven wel dagdeel jullie voorkeur heeft. Wanneer je beide wil is ook prima. Er zijn 3 wedstrijden tegelijk. 
Dat betekent dat wij als begeleiders alle gelegenheid hebben om jullie te begeleiden. 
 
Het streven is om 2 scheidsrechter aan te kunnen wijzen bij elke wedstrijd. Dat zal wel liggen aan het aantal 
aanmeldingen van scheidsrechters. Jullie kunnen je ook als koppel aanmelden. Dit zal wel afhankelijk zijn hoeveel 
scheidsrechters er in totaal zijn. Dan kan het zijn dat wij jullie in overleg uit elkaar halen. Maar dat heeft niet onze 
voorkeur. Tijden dat je aanwezig moet zijn horen je zo snel mogelijk.  
 
Tussen de middag is er voor jullie als scheidsrechter een lunchpakket aanwezig. 
 
Iedereen die wil fluiten mag zich aanmelden. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn gaan diegene voor die nog niet 
in het bezit zijn van een scheidsrechters diploma voor de 1ste en 2de klasse. 
 

DUS GEEF JE NU OP BIJ YASMIN VOOR 25 DECEMBER 2018!!! 
 
 
Yasmin:  pre.nojk.impala@gmail.com 
 
Wouter: opleiding@impalaleek.nl 
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