


Pre-game

Werkgroep Youth official
a. Structuur
b. Leden
c. Doel
d. Verwezenlijkingen

Referee Ambassador
1. Wie zijn ze
2. Wat doen ze

Youth Official
a. Waarom?
b. Doel
c. Vereisten
d. Opleidingen

Exchange of views
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Bezit jouw club een youth official die het potentieel heeft
om door te groeien tot een top official? Iemand die al
voldoende ervaring heeft opgedaan en wedstrijden met
gemak kan leiden? Iemand die 'goesting' heeft in het leiden
van wedstrijden?

-> doorstromingscursus die inhaakt op de Youth
Official-cursus, maar dan zuiver praktijkgericht
gegeven wordt. Op twee uur tijd werken de Youth
Officials met begeleiding van ervaren Officials verder
aan hun signalisatie, plaatsing en het durven nemen
van beslissingen.



-> De eerste maanden YO nooit zonder begeleiding laten arbitreren
-> Vóór de wedstrijd aandachtspunten herhalen
-> Coach van bezoekers inlichten
-> Corrigeren bij elke onderbreking (Time-outs, rust,…)
-> Na de wedstrijd een verslagje opmaken
-> Bescherm je YO altijd
-> Talentrijk en gemotiveerde YO melden aan de werkgroep

Wist je dat bij onregelmatigheden de YO dezelfde rechten heeft als een
officiële scheidsrechter.
Eventueel kan de Referee Ambassador daarbij helpen (vb opmaken van
verslag, etc….)









- Oud-scheidsrechter of iets oudere scheidsrechter in functie

grote clubs: 2 Ambassadors

- Communicatievaardig: niet bang om zelf de eerste stap te zetten.

- Direct contact met BVL (e-mail/Facebook/etc.)

- Stress-proof

ervaren
iets oudere



l

Ambassador

Referee&



Algemene Taken:

• Ontvangst scheidsrechters

• Betrokkenheid ouders aanmoedigen

• Scheidsrechtervriendelijk imago creëren



• Rekrutering

• Coördinatie jeugdwedstrijden zonder aanduiding

• Bijscholing 

• Begeleiding en feedback geven.

• Rapportering =>  3-maandelijks verslag  CPS of DS

• Organiseren van Youth official (+) clinics

Referee Ambassador:



3 t/m 11 oktober




