
 

 
Aan de leden van de BVWS 

 

 

BVWS 

p/a Frans Woltersstraat 43 

Horst 5961 DV 

 

Betreft : oproep actieweekend 9 en 10 maart 2019 

 

 

Meerkerk, 6 februari 2019 

 

 

Beste leden van de BVWS, 

 

Bijna anderhalf jaar geleden, oktober 2017, heeft de BVWS een brandbrief naar het bestuur 

van de KNZB gestuurd. Inzet van de brief en het gesprek wat hierop volgde zijn de 

onderstaande punten 

 

● Een reiskostenvergoeding die kostendekkend is. 

● Een onkostenvergoeding/wedstrijdvergoeding. 

● Een kledingpakket: broek, shirt en schoenen. 

● Een goed werkend ontvangstprotocol. 

● Een bijscholingstraject. 

● Aandacht voor jubilerende scheidsrechters en scheidsrechters die na een lange staat 

van dienst afscheid nemen. 

● Een veilig sportklimaat 

 

Op 21 november 2018 is er na lang wachten een officiële reactie gekomen van de voorzitter 

van de KNZB. In onze ogen een zeer teleurstellende reactie waarbij er maar één echte 

toezegging gedaan is, namelijk dat “ Het bestuur is voornemens om structureel de 

waterpoloscheidsrechters periodiek te kunnen voorzien van de juiste kleding” (citaat uit de 

brief van de KNZB naar de BVWS op 21 november 2018).  

 

Naar aanleiding van deze reactie en onze brief hebben we op 12 december 2018 wederom 

gesprek gehad met de voorzitter van de KNZB en nieuwe directeur van de KNZB. Uiteraard 

zijn er veel mooie woorden gesproken en intenties geuit, maar daar betalen we geen 

benzine mee en wordt er niet concreet tegemoet gekomen aan de verwachtingen die wij als 

BVWS hebben richting de KNZB over de verzorging en waardering van scheidsrechters. 

Sinds dit gesprek, en de geuite verwachtingen bleef het stil, de (ondertussen) gebruikelijke 

oorverdovende radiostilte. 



 

 

Het is nu tijd voor actie!   

Actie die gaat er komen! De eerste maar helaas waarschijnlijk niet de laatste 

actieweek.  

 

Op ons jubileumfeest hebben we verkend wat eventuele vervolgacties kunnen zijn om onze 

eisen kracht bij te zetten. De eerste actieweek vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 

maart 2019. We willen onze leden, maar ook niet leden, oproepen om tijdens de wedstrijden 

waarbij je aanwezig bent als scheidsrechter op een ludieke manier aandacht te vragen voor 

onze eisenpakket. Dit doen we door te fluiten in een ander tenue dan men van ons gewend 

is, bijvoorbeeld: gekleurd hesje, clubtenue, pyjama, carnavalspak, korte broek of wat verder 

in je opkomt.  

 

Neem zelf een foto, of laat een foto nemen en deel deze op social media. Gebruik daarbij 

hashtags #BVWSactie #indesteekgelaten en tag de KNZB en de BVWS. Op deze manier 

willen wij het bereik van onze acties zo groot mogelijk maken.  

 

Het bestuur van de BVWS zorgt voor verdere publiciteit met de papieren media en de 

digitale media. Al onze leden sturen wij een digitaal pamflet (A5) met daarmee de vraag om 

deze te printen en deze uit te delen in de baden, aan te bieden aan de ploegen, clubs, pers 

en supporters.  

 

Met deze actie willen wij een duidelijk signaal afgeven aan de KNZB. Mocht deze eerste 

actie geen effect hebben dan zullen wij verder gaan met het voeren van diverse ludieke 

acties. Met uiteindelijk een staking beginnend in de eredivisie heren en dames. Wij hopen 

dat deze vervolgstappen niet nodig zijn, maar vinden het nu hoog tijd voor concrete acties 

voor een goed klimaat voor ons als scheidsrechters.   

 

Wij hopen dat jullie via deze mail voldoende op de hoogte gebracht zijn van onze reden tot 

actie en jullie te motiveren tot het deelnemen aan deze actie. Wij kunnen pas een duidelijk 

signaal afgeven als dit breed gedragen wordt door ons scheidsrechterskorps.  

 

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Bijeman 

voorzitter BVWS 


