
Van: Jan Bosscher CSV scheidsrechterscoördinator en KNVB begeleider en mentor van Max. 

 

          Max Wolfkamp promoveert naar 

betaald voetbal TTBV (Technisch Talententraject Betaald Voetbal) 

als Assistent-Scheidsrechter.        

Max, namens onze commissie scheidsrechterszaken en ook ik als jou KNVB scheidsrechtersbegeleider 

(mentor) van harte gefeliciteerd met je promotie naar het TTBV. 

Max gaat met ingang van 2020-2021 na een uitgebreide selectie begin dit jaar in Zeist, nu voor  2 jaar 

deelnemen aan het TTBV. En als resultaat hopen wij na 2 jaar dat hij definitief als Assistent-

Scheidsrechter betaald voetbal wordt. En wie weet, op termijn ook nog met een internationale 

doorgroei. Dat zou geweldig zijn! 

Max begon zijn loopbaan in september 2011 met het behalen van zijn diploma pupillenscheidsechter 
en in februari 2013 met zijn BOS diploma(Basis Opleiding Scheidsrechter) als verenigingscheids-
rechter. Vervolgens maakte hij in 2016 de overstap naar de KNVB met een vervolgopleiding SOIII. 
Naast het fluiten voor de jeugd op de zaterdag heeft Max in december 2017  met zijn opleiding KNVB 
Assistent-Scheidsrechter mede gekozen om op de zondagen te gaan vlaggen. Begonnen in het district 
maakte hij in 2018-2019 al snel promotie naar de Landelijke Lijst AV (Amateur Voetbal, Hoofdklasse, 
en 3e divisie).  
 
Over het seizoen 2018-2020 (12 maart, einde voetbalseizoen) heeft Max 54 wedstrijden voor de 
KNVB gefloten in het district NoordOost en voor de Landelijke lijst meer dan 80 wedstrijden gevlagd, 
exclusief oefenwedstrijden. In 2019 heeft Max in Noord Ierland in Derry , (eén na grootste stad na 
Belfast) via zijn Arbitrage netwerken het Foyle Cup van O’Niells (Internationaal toernooi) gefloten en 
gevlagd  
 
We kennen Max als een ambitieuze sportman binnen de arbitrage. Het blijft niet bij fluiten en 
vlaggen alleen. In mei 2019 behaalde hij zijn diploma KNVB docent arbitrage en geeft nu ook voor de 
KNVB diverse arbitrage opleidingen. Voor CSV ’28  heeft hij begin 2019 met nog 15 anderen van de 
club binnen de arbitrage de KNVB cursus begeleider verenigingscheidsrechter gedaan en neemt hij 
vanaf februari 2020 (duur tot mei 2021) samen met Robin Evenboer en Jan Bosscher deel aan de 
vernieuwde KNVB cursus Scheidsrechterscoördinator.  
En zo bouwt Max al een hele staat van dienst op binnen de arbitrage! 
 
 



Op 1 januari 2020 heeft Max als scheidsrechter een tussentijdse promotie gemaakt van de zaterdag 
jeugd naar de zaterdag senioren (standaard 4e/3e klasse) via begeleidingen en rapporten van mij en 
mijn KNVB collega begeleiders. Alleen deze promotie is van korte duur omdat Max nu naar het TTBV 
als Assistent-Scheidsrechter gaat. Hij stopt officieel met het fluiten voor de KNVB omdat dit voor hem 
moeilijk valt te combineren met zijn Rechtenstudie in Rotterdam. Hij blijft wel fluiten voor CSV ’28 en 
PEC oefenwedstrijden en uiteraard blijft hij ook onze CSV ’28 scheidsrechters begeleiden.  
 
Max blijft samen met Robin Evenboer voor CSV ’28 verantwoordelijk voor de portefeuille 
aanstellingen en stuurt hij namens mij als plaatsvervangend- scheidsrechterscoördinator de 
werkgroep/portefeuille werving-behoud, Pr, Promotie en Bijzondere Evenementen van Eelco Buding 
en Sandra van Kasteren aan. 
 
Ook zal hij samen met Frank Hart die ook KNVB docent arbitrage is en binnen onze commissie ook 
verantwoordelijk voor de coördinatie/portefeuille Opleidingen, begeleidingen en deskundigheids-
bevordingen een rol vervullen in het geven van opleidingen en instructies.  
 
Op 20 mei 2020 heeft Max namens CSV ’28 meegedaan aan een landelijke KNVB Webinar in Zeist. 
 
‘ HOE BEHOUD IK SCHEIDSRECHTERS VOOR MIJN CLUB TIJDENS DE CORONATIJD’.  
 
In het vragengesprek gaf hij een zeer goede presentatie over het arbitragebeleid binnen CSV’28 en 
ook dat wij al sinds april 2013 landelijk KNVB-ARAG gecertificeerd zijn en in januari 2020 na 
monitoring door de KNVB opnieuw een her-certificering hebben gekregen. 
 
Onze commissie heeft zeker niet stil gezeten is op initiatief van Max Wolfkamp, Sandra van Kasteren, 
Frank Hart en Lars den Enting met een geweldige en leerzame digitale spelregelquiz gestart. Eerst als 
pilot onder onze scheidsrechters en vervolgens deelname verenigingsbreed.   
Als commissie streven wij gezien de belangstelling en resultaten, om in het seizoen 2020-2021 dit te 
gaan vervolgen.  
 
 
Eén  van de doelstellingen binnen ons arbitrage beleidsplan 2019-2023 is, dat we één of meerdere 
scheidsrechters op termijn uit ons scheidsrechterskorps zien doorstromen naar de top van het 
Amateurvoetbal of Betaald voetbal als scheidsrechters of als assistent-scheidsrechters. We kunnen 
nu met trots zeggen dat deze doelstelling in 2020 al is behaald.  
 
Wij wensen Max heeft veel succes in de TTBV en zullen zeker nog veel van hem horen.  
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KNVB cursus pupillenscheidsrechter bij IJVV op 1 september 2011. Dit was de start van zijn carrière 

bij CSV ’28 naar de KNVB op 21-12-2016. Max (14 jaar) samen met (oud) docent Andre Bachmohr 

en Scheidsrechterscoordinator  Jan Bosscher 

Max fluit als CSV ’28 pupillen/jeugdscheidsrechter een oefenwedstrijd in het stadion van  
PEC O12/13 – Robur et Velocitas JO13 (Apeldoorn) in het stadion 

  



 

 

 

Hier fluit Max een wedstrijd op 13-10-2018 CSV’28 (blauw) tegen Wilsum (Oranje) 

 



 

Een wedstrijd op het internationale jeugdtoernooi Drenthe Cup in Meppel. 

 

 

 



 

 

                      Hier vlag de hoofdklasse zondag achilles 1 - Alcides 



 

 

 

 

 



 

 

 

             Max met nog 2 Nederlandse collega’s (Ruben Kooy en Robby Hoogerwaard) 

 



 

Max links met nog 3 Nederlandse collega’s, (Dylan Wildschut, Mitchel Krop en Quinten 

Oudendijk) Folye Cup van O’Niells, Derry in Noord-Ierland 

 

 

Stadion van O’Niells in Derry Noord-Ierland, Foyle Cup 

 

 

 



 

Hier verzorgd Max Wolfkamp namens de commissie samen met Frank Hart de presentatie tijdens 
uitreiking op 25-1-2020 van de KNVB-ARAG (Her) certificering  
 
 
 


