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Fairplay Cup en Scheidsrechter Begeleider Kaart (SBK)
In december 2016 heeft de commissie Sportiviteit en Respect in samenwerking met de commissie
Arbitrage de leiders-en trainers bijeenkomsten van de jeugdteams bijgewoond. De plannen voor het
introduceren van de Scheidsrechter Begeleider Kaart (SBK) en de herintreding van de Fairplay Cup
zijn tijdens deze bijeenkomsten met de aanwezigen besproken. De meningen over het de SBK en de
Fairplay Cup zijn positief.
Fairplay Cup
Het doel van de Fairplay Cup?
Het komen tot een respectvolle en positieve teambeleving voor-, tijdens-, en na de wedstrijd. Tevens
worden op deze manier de spelers zich bewust van zijn/haar eigen aandeel in sportiviteit & respect.
Naar aanleiding van dit doel en de input van de leiders- en trainers is besloten om de Fairplay Cup voor
de jeugdteams na de winterstop weer opnieuw leven in te blazen. Er is een Fairplay Cup prijs voor een
juniorenteam en een Fairplay Cup prijs voor een pupillenteam.
Hoe?
Na afloop van elke wedstrijd vult de scheidsrechter een formulier in met de bevindingen naar aanleiding
van de wedstrijd. Aan het eind van het seizoen wordt per categorie (junioren en pupillen) de winnaar
bekend gemaakt. Deze prijs zal worden uitgereikt op een nog nader bekend te maken activiteit bij
Boeimeer.
Scheidsrechter Begeleider Kaart (SBK)
Het doel van de SKB?
Het geven van een sportieve en respectvolle omgeving tijdens de thuiswedstrijden voor de
jeugdscheidsrechter. Tevens heeft het als doel het creëren van de bewustwording van de positie van
de jeugdscheiders bij de spelers en supporters.
Ook naar aanleiding van deze doelstelling en input van de leiders- en trainers zal na de winterstop
gestart worden met deze SKB voor de categorie onder 11 (voorheen F, E en D).
Hoe?
De leider of trainer van het jeugdteam zal voor aanvang van de wedstrijd een ouder/supporter vragen
om op te treden als scheidsrechter-begeleider. Het spreekt voor zich dat deze zich op enkele manier
mag bemoeien met het beleid van de scheidsrechter, maar is verantwoordelijk voor het welbevinden
van de jeugdscheidsrechter. Deze ouder/supporter ontvangt voorafgaand aan de wedstrijd een keycord
waaruit blijkt dat hij/zij gedurende de wedstrijd optreedt als scheidsrechter-begeleider.
Deze keycord zal voor aanvang van de eerste wedstrijden met een uitleg worden uitgereikt aan de
leiding van de jeugdteams.
Kort na introductie van de SKB is er iemand van de commissie van Sportiviteit & Respect samen met
de commissie Arbitrage aanwezig zijn om vragen en-/of opmerkingen te beantwoorden.
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