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SWO organiseert scheidsrechterscursussen: 
Het afgelopen jaar hebben wij voor het eerst een cursus 
verenigingsscheidsrechterscursus (VSR) georganiseerd, uit eindelijk 
zijn er 12 nieuwe scheidsrechters opgeleid. Door dit mooie succes 
zullen wij ook komend seizoen een VSR-cursus organiseren, 
daarvoor zijn inmiddels 10 van de 18 plekken bezet. De cursus 
wordt verspreid over 4 avonden in 3 maanden. VV Rietmolen heeft 
aangegeven dat er 5 personen namens hun willen deelnemen, de 
cursus zal daarom daar worden gehouden. Wil er namens uw club 
iemand deelnemen aan deze cursus: meer info en aanmeldlink 
vindt u op onze website:  https://swowinterswijk.nl/cursussen/  
 
Komend jaar staat er een ook vervolg opleiding gepland, dit is de 
ScheidsrechtersOpleiding 3 (SO3). Ook hiervoor vind u meer info op 
onze site. Klik op bovenstaande link! 
 

Nieuwe spelregels; opfriscursus bij uw club nodig? 
Zoals iedereen wellicht al weet, wordt er vanaf komend seizoen 
gespeeld met meerdere nieuwe spelregels. De 
Scheidsrechtersvereniging Winterswijk (SWO) kan bij uw club op 
bezoek komen en dan verzorgen zij een presentatie over de 
(nieuwe) spelregels. Deze kan dienen als opfriscursus voor (club-) 
scheidsrechters en (jeugd-)spelers Heeft uw vereniging ook 
interesse in een avond waarop er wordt in gegaan op de 
spelregels?  Deze avond is geheel kosteloos voor u als 
voetbalvereniging. Neem contact op met de SWO; 
werving@swowinterswijk.nl 
        
   
 

Oefenwedstrijden? 
Sinds 1 juli jl. is het weer mogelijk om oefenwedstrijden te 
spelen. De SWO wil hierin een ondersteunde rol bieden 
door het regelen van een scheidsrechter op zich te 
nemen. Het aanvragen van een scheidsrechter voor één of 
meerdere wedstrijden kan nu heel gemakkelijk via onze 
website: https://swowinterswijk.nl/scheidsrechters-
aanvragen/ 
 
Wilt u meer info, mail naar: werving@swowinterswijk.nl 
 
 
 

Nieuwsbrief 
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan horen wij dat graag, via secretaris@swowinterswijk.nl. 
Secretaris: Bryan van Leeuwen, te bereiken op 06-38611551  www.swowinterswijk.nl 
 
     

Ondersteuning vanuit de SWO: 
Sinds begin 2019 proberen wij als SWO de 
verenigingen die bij ons aangesloten zijn te 
ondersteunen op het gebied van de arbitrage. 
Wij horen graag van u op welke manier uw 
vereniging beter ondersteund kan worden op 
het gebied van scheidsrechters 
Als u tips heeft voor ons, dan horen wij dat 
graag. Deze kunt u dan mailen naar 
secretaris@swowinterswijk.nl. 
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