
Belangrijke informatie Afdeling Arbitrage Zuid 1 
 
Hieronder vind je de taakverdeling zodat je weet bij wie je terecht kunt met een specifieke vraag of opmerking: 

  
Ludy Schoenmakers Medewerker Organisatie Arbitrage / Lid Technische Staf 
Stan Teuben Lid Technische Staf / Verantwoordelijk voor groepen ZASD, 

ZASE, ZASF, ZOSD, ZOSE, ZOSF (Zuid 1 en Zuid 2) – APS - 
Waarnemers OPS – Assistenten Zaterdag en Zondag (Zuid 1 
en Zuid 2) – Assistenten Zaterdag en Zondag 

Geert Damen   Medewerker Arbitrage & Ondersteuning / Verantwoordelijk voor 
groepen ZOSG, ZOSH, ZOSI, ZOSSTART (Zuid 1 en Zuid 2) – 
Rapportage & Begeleiding Zondag 

Wanda Kuipers Medewerker Arbitrage / Verantwoordelijk voor groepen ZASG, 
ZASH, ZASSTART (Zuid 1 en Zuid 2) – Rapportage & 
Begeleiding Zaterdag – Jeugdgroepen ZAJB, ZAJC, ZAJD, 
ZAJE, ZAJSTART (Zuid 1 en Zuid 2) – JPN-wedstrijden 

Veronique van Tongeren - Housmans Medewerkster Ondersteuning 
Priscilla van der Poel Medewerkster Arbitrageopleidingen 
  
Wij willen je vragen om gebruik te maken van het volgende emailadres: zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl. 
  
Aanstellingen 
  
De competitie start in het weekend van 22 en 23 september. De aanstellingen voor de competitie worden, net als vorig 
seizoen, 1.5 week vooraf vrijgegeven. De eerste competitieaanstellingen komen dus op dinsdag 11 september. Het streven is 
om de aanstellingen op dinsdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur vrij te geven. 
  
Verhinderingen 
We willen je met klem verzoeken om verhinderingen tijdig via Sportlink door te voeren. Je kunt deze tot 35 dagen voor de 
verhindering zelf invoeren. Daarna kun je ze doorgeven via zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl. 
  
Contactgegevens 
Voor de volledigheid delen we nog een keer de contactgegevens: 
  
Ludy Schoenmakers                          0343-499705 Maandag tot en met vrijdag 
Stan Teuben             0343-499399 Maandag tot en met donderdag 
Geert Damen                             0343-499701 Maandag tot en met vrijdag 
Wanda Kuipers                      0343-499704 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Veronique van Tongeren - Housmans                          0343-499534 Maandag tot en met vrijdag 
Priscilla van der Poel 0343-499341 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
      
Email Zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl   
    

  
Mocht je jouw contactpersoon niet kunnen bereiken, spreek dan de voicemail in en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer 
en KNVB-relatienummer. Aangezien wij geen nummerherkenning hebben, kunnen we je niet terugbellen als je geen 
voicemailbericht achter hebt gelaten. 
 

mailto:zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl
mailto:zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl
mailto:Zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl

