Primeur voor Swalmense jeugdspelers
Tijdens het recent gehouden E en F toernooi op ons eigen sportpark was er een heuse primeur
weggelegd voor 13 jeugdspelers uit onze eigen jeugdafdeling. Tijdens het toernooi stonden namelijk
alle wedstrijden onder leiding van deze opgeleide pupillenscheidsrechters. Dit was voor de eerste
keer in de geschiedenis van onze voetbalvereniging en daar mag iedereen trots op zijn.
Alle scheidsrechters hebben op 7 mei de cursus, georganiseerd door de KNVB, met goed gevolg
afgelegd en het certificaat en de badge in ontvangst mogen nemen. De eerste echte proef vond
plaats tijdens het toernooi en deze test heeft iedereen zeer goed doorstaan. Of er een nieuwe Collina
of Kuipers tussen zit is nog niet te zeggen maar dat iedereen al minimaal 4 wedstrijden tot een goed
einde heeft weten te leiden is natuurlijk al een hele prestatie. Top!

Goed voorbeeld
Uiteraard heeft een scheidsrechter een voorbeeldfunctie en moet hij zich netjes presenteren. Hier
heeft de vereniging voor in de spreekwoordelijke buidel getast en alle scheidsrechters in het nieuw
gestoken. Een heus scheidsrechter shirt inclusief badge (met dank aan Toos Janssen) gaf de groep
een professionele uitstraling.

Toekomst
Of één van deze pupillenscheidsrechters later ook nog de fluit wil hanteren valt nog niet te zeggen. In
eerste instantie is iedereen actief als speler. Daarnaast gaat iedereen die dat zelf graag wil vanaf de
nieuwe competitie thuiswedstrijden leiden van de E & F teams. Kortom “jeugd fluit jeugd” en wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst nietwaar!

Zelf fluiten?
Alle 13 scheidsrechters hebben kunnen ervaren hoe het is om zelf een wedstrijd te fluiten. Wil jij ook
weten hoe het is om een wedstrijd te fluiten en ben je 12 jaar of ouder? Geef je dan op bij Ingrid
Bremmers voor de cursus pupillenscheidsrechter. Bij voldoende deelname kunnen we dan weer een
cursus organiseren en kun jij ook ervaren hoe leuk het is om een wedstrijd onder jouw leiding tot een
goed einde te leiden.

