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Groepsindeling en informatie seizoen 2017/'18

Beste (assistent-)scheidsrechter,
Het seizoen 2016/'17 zit er op. Het seizoen met een vernieuwde voetbal- en dus ook een
vernieuwde arbitragepiramide. Recent hebben alle (assistent-)scheidsrechters de
mogelijkheid gehad om een evaluatie over de piramide in te vullen. Hartelijk dank als je de
evaluatie hebt ingevuld! Waar er voorafgaand sceptisch naar de veranderingen gekeken
werd, is dat in de praktijk in zijn algemeenheid uiteindelijk best meegevallen. De respons was
overwegend positief met een aantal (niet verrassende) kritiekpunten. Het leverde ons in ieder
geval de nodige bruikbare informatie op. Informatie waar wij tijdens het uitvoeren van de
promotie/degradatie (P/D) bepalingen waar mogelijk al op ingespeeld hebben. Binnenkort
zullen wij de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie met je delen.
Uitleg P/D overzicht
De afgelopen weken zijn wij druk in de weer geweest om de groepsindelingen voor het
nieuwe seizoen te bepalen. Hoewel de ranglijst leidend is, het aantal P/D plaatsen vooraf is
vastgesteld en de criteria m.b.t. groepsaantallen duidelijk zijn, heeft elk individu een eigen
verhaal waarom een bepaalde positie op de ranglijst ingenomen wordt. Het zijn dan ook altijd
weer lastige afwegingen, omdat naast de vreugde van promoties er de teleurstellingen van
(net) niet promoveren en degradaties zijn.
Als basis voor de P/D is de ranglijst gebruikt. Daarnaast is getoetst of is voldaan aan de
voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het handboek arbitrage veldvoetbal seizoen
2016/’17, hoofdstuk 5. In de bijlage “20170607 Ranglijst Zuid” vind je een overzicht van alle
scheidsrechters. Een toelichting op de totstandkoming van de punten kun je teruglezen in de
bijlage “Strenge en milde rapporteurs op één lijn”.
Gepubliceerd zijn naast de huidige groepsindeling, de behaalde rapport- en
themabijeenkomstpunten, het aantal rapporten en totaalscore ook de groepsindeling voor het
seizoen 2017-18.
Scheidsrechters uit groep SG en SH hebben de keuze gehad om niet gerapporteerd te
worden. In het overzicht zijn deze grijs gearceerd. In de groepen SI, JD, JE en JF is niet
gerapporteerd, maar begeleid.

Wij realiseren ons dat het veel informatie is, maar verzoeken je dit goed door te nemen
voordat je vragen gaat stellen.
Start van het seizoen 2017/’18 en aanstellingen
Het seizoen 2017/´18 start – zoals eerder gecommuniceerd – later dan gebruikelijk. We
beginnen met de bekerwedstrijden op 2 september aanstaande. In schema:
Bekerronde 1: 2/3 september 2017
Bekerronde 2: 9/10 september 2017
Bekerronde 3: 16/17 september 2017
Start competitie: 23/24 september 2017
Medio augustus kun je je eerste aanstellingen zien in je eigen Official Portaal (OP).
Themabijeenkomsten
In september organiseert de KNVB op verschillende locaties in het district
themabijeenkomsten. Zodra er meer bekend is over data, locaties en programma informeren
wij je verder.
Mocht je naar aanleiding van de ontvangen informatie nog vragen hebben, dan verzoeken
wij je dit zoveel mogelijk per mail (zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl) te doen. Wil je graag
een medewerker spreken, geef dit dan aan in je mail en wij bellen je terug.
Wij danken je voor je inzet in het afgelopen seizoen en wensen je alvast een hele prettige
vakantie toe!
Met vriendelijke groeten,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
namens het bestuur amateurvoetbal
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