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Beschrijving van de functie 
 

Kwalificatie 

 
Basis Wedstrijdofficial (BWO) - Wedstrijdleider 
 

Functieomschrijving 

 
De wedstrijdleider is een organisator, wiens taak reeds lang voor de 
wedstrijd begint. Een wedstrijdleider geeft leiding aan de andere 
wedstrijdofficials en zorgt als manager voor faciliteiten, veiligheid en PR. 
Na de wedstrijd is de wedstrijdleider verantwoordelijk voor de evaluatie 
en afhandeling van de wedstrijd.  

Rol en 
verantwoordelijkheden  

 
1 Maken en bewaken tijdschema 
2 'Waarborgen' veiligheid (EHBO, terreininrichting, calamiteitenplan) 
3 Informeren en faciliteren van andere wedstrijdofficials 
4 Contact met lokale vereniging en organisatoren 
5 Organiseren 'wedstrijdproces', startlijsten, locatiebepalingen, 

routing uitslagen)    
6 Relatie onderhouden met alle partijen (officials, organisatie enz.) 
7 Kaders stellen  
8 Evalueren van de wedstrijd met officials en organisatie 
 

Typerende 
beroepshouding 

 

 Herkenbaar zijn 

 Benaderbaar zijn 

 Overzicht hebben 
‘Actieve rust' uitstralen:  hard werken en voorgaan, maar ook alles 
doen om paniek/onrust te voorkomen 

 Voorbeeldfunctie hebben: “practice what you preach”  

Werkomgeving 

 
Een wedstrijdleider op BWO-niveau is bevoegd om op regionaal niveau 
actief te zijn in deze functie. Onder regionale wedstrijden vallen alle 
wedstrijden die niet onder de noemer competitie (vanaf D junioren) of 
Nationaal vallen.  

Branchevereisten 

 
Houdt zich aan de beroepscode. Zorgt voor een veilig sportklimaat. 

 

Kwalificatieprofiel wedstrijdleider 
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Doorstroming 

 
De BWO –wedstrijdleider kan in principe de bevoegdheid krijgen om als 
Competitie Wedstrijdofficial (CWO) actief te zijn. Een CWO kan, naast bij 
regionale, ook bij competitiewedstrijden ingezet worden.  
 
Deze bevoegdheid wordt voor een periode van twee jaar afgegeven. 
Gedurende deze periode (welke elk jaar in kan gaan) dient de official aan 
enkele criteria te voldoen om een verlenging te krijgen voor weer een 
periode van twee jaar.  

 Per jaar minimaal één bijscholing voor het niveau voor de betreffende 
functie bijgewoond hebben. 

 In de afgelopen twee jaar minimaal 5 wedstrijden aantoonbaar als 
official actief zijn geweest. 

 Minimale beschikbaarheid (vier maal per jaar) en inzet voor 
wedstrijden tonen in de afgelopen jaren. 

 Bereid zijn binnen het gehele eigen gebied (cluster) te functioneren 
(en als gevraagd wordt, eventueel er buiten). 

 
Iedere official met de CWO-bevoegdheid kan in principe de bevoegdheid 
van Nationaal Wedstrijdofficial krijgen (NWO). Een NWO kan, naast bij 
regionale en competitie, ook bij Nationale wedstrijden ingezet worden.  
 
Deze bevoegdheid wordt voor een periode van vier jaar afgegeven. De 
periode gaat steeds in na het bijwonen van en met goed gevolg 
afgesloten selectieweekend. Voor dit selectieweekend kan een CWO 
zich inschrijven. Men moet daarvoor voldoen aan onderstaande criteria: 

 Voldoen aan de criteria welke gesteld zijn voor Competitie 
Wedstrijdofficial (CWO). 

 Gedurende minimaal twee jaar aantoonbaar actief als official op 
competitiewedstrijden zijn geweest 

 Bereid zijn binnen geheel Nederland te functioneren 

 Daadwerkelijk aantoonbaar volgen van (bij)scholingen 

 Daadwerkelijk aantoonbaar geven van (bij)scholingen 

 Bereid zijn tot het georganiseerd coachen en “rapporteren” van 
officials 

 
 
 


