De Scheidsrechter-Begeleider-Kaart,
In de afgelopen periode zijn we bij B.S.V. Boeimeer heel serieus gaan denken
over een manier waarop we het wangedrag tegen scheidsrechters kunnen
minimaliseren.
Als Boeimeer, een voetbalclub met 53 voetbalteams, leiden wij de laatste jaren
heel veel jonge scheidsrechters op. Op deze manier kunnen we op zaterdag
bijna alle wedstrijden voorzien van een opgeleide scheidsrechter.
Om te zorgen dat deze jonge mensen op een veilige manier hun belangrijke
'werk' voor de club kunnen doen zijn er een aantal verschillende plannen
gemaakt. Uiteindelijk is er één plan overgebleven dat voldoet en dat al door
verschillende voetbalverenigingen is ingevoerd.
De 'uitvinding' heet de Scheidsrechter-Begeleider-Kaart (SBK).
• Het is een (geplastificeerde) kaart die dezelfde afmetingen heeft als de
gele/rode kaart van de scheidsrechter.
• De kaart wordt iedere wedstrijd uitgedeeld aan een ouder van een (pupillen)elftal door de leider.
• Deze ouder krijgt als opdracht zorg te dragen voor het welbevinden van de
jonge scheidsrechter.
• Alleen al door het aangereikt krijgen van de kaart realiseert deze ouder zich
dat hij/zij een speciale taak heeft.
• We zijn er geen voorstander van dat de coach of trainer deze kaart krijgt
omdat die een andere rol heeft bij de wedstrijd en dikwijls fanatiek is.
• Het moge duidelijk zijn dat ook niet iedere ouder geschikt is om deze kaart te
krijgen.
• Vóór de aftrap gaat de SBK-houder naar de scheidsrechter en stelt zich
voor. Op deze manier weet de scheidsrechter bij wie hij moet zijn als er
iets mis dreigt te lopen.
• Op het moment dat er van de kant (ouders, trainer/coach) commentaar komt
op de scheidsrechter treedt de persoon met de SBK op.
• Hij/zij spreekt de commentaar-gever aan en vraagt hem/haar zich niet met
de leiding van de scheidsrechter te bemoeien. Uiteraard ongeacht
vanuit welke club dit commentaar ook komt.
• Op het moment dat de betreffende ouder vraagt: “en wie bent u dan wel
niet?” wordt de SBK getoond.
• Mocht dit niet helpen en het commentaar 'aanzwellen' dan probeert de SBKhouder de scheidsrechter naar zich toe te krijgen en overlegt wat er te
doen staat.
• Dit kan variëren van een berisping van de leiders aan de ouders, verzoek
van de aanvoerder aan de ouders tot en met het tijdelijk staken van de
wedstrijd.
• De SBK-houder mag zich op geen enkele manier inhoudelijk bemoeien met
het beleid van de scheidsrechter.

• Na afloop wordt de kaart weer ingeleverd bij de leider. Dat geeft ook de
mogelijkheid om eventueel wangedrag van ouders en/of leiders door te
geven.
Door alle partijen wordt positief op deze kaart gereageerd. Ook leiders die zich
afvragen of dit wel nodig is komen soms tot de conclusie dat het verschrikkelijk
handig is om een ouder met dit middel achter de hand te hebben.
De jonge scheidsrechters vinden het een prettig idee dat er altijd iemand is
waar je op terug kunt vallen. Maar o.a. door de simpele manier waarop dit
hulpmiddel te vervaardigen is lijkt het een middel te worden waarmee je
behoorlijk veel vervelende situaties te lijf kunt gaan.
Boeimeer heeft een versie gemaakt die aan een keycord om de nek gedragen
wordt.
Kortom, een middel met toekomst waardoor het vooral voor de jonge
scheidsrechter weer een behoorlijk stukje veiliger wordt.

