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Afkortingen	  

ABS  : arbitrage-begeleidingssysteem (digitaal beoordelingsformulier) 

AC  : arbitragecommissie 

BS  : bondsscheidsrechter 

CS  : clubscheidsrechter 

CS+  : clubscheidsrechter plus 

KNHB  : Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 

LISA  : Leden adminstratie systeem  

 

Begrippen	  

Aanwijzen    : indelen van de scheidsrechter  

Arbitragebegeleiding  : pool van ervaren scheidsrechters die  
begeleiden en beoordelen 
 

Arbitragecoördinator  : persoon buiten de vereniging die namens de  
KNHB de vereniging ondersteunt 

Leercoach    : opleider opgeleid en erkend door de KNHB 

Opleidingscoördinator  : persoon binnen de club verantwoordelijk  
voor de opleiding en begeleiding van de  
clubscheidsrechters 
 

Scheidsrechtercommissaris : persoon binnen het bestuur van de  
vereniging die verantwoordelijk is voor de  
arbitrage 
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Contactgegevens	  

Aanwijzer    : aanwijzer@hvmijdrecht.nl 

Opleidingscoördinator  : opleidingscoordinator@hvmijdrecht.nl	  

Scheidsrechterscommissaris : arbitrage@hvmijdrecht.nl	  
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Inleiding	  

HVM heeft de ambitie om bij haar leden en bezoekers bekend te staan als een club 
waar goed gefloten wordt en waar de wedstrijden een sportief, veilig en prettig 
verloop kennen. Om dit te realiseren is het van belang dat zowel in kwantitatief als in 
kwalitatief opzicht de arbitrage goed georganiseerd is. Dit vereist een structurele 
aanpak waarvoor de basis in dit document is vastgelegd. 

Het beleidsplan is opgesteld door de arbitragecommissie van HVM, welke 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit beleidsplan. Met dit document voldoet 
de vereniging aan de eis van de KNHB die alle clubs de verplichting heeft opgelegd 
een VAP (Verenigings-, Arbitrageplan) op te stellen.  

Wij hebben het vertrouwen dat wanneer op een actieve wijze uitvoering wordt 
gegeven aan het beleidsplan de club binnen een afzienbare periode er in zal slagen 
om voldoende, gekwalificeerde scheidsrechters te hebben. Wij zijn er van overtuigd 
dat “clubscheidrechter een haalbare kaart voor iedereen” is.  

Het beleidsplan is door het bestuur van HVM vastgesteld tijdens zijn vergadering van    
14 september 2012. 
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Hoofdstuk	  1:	  ambities	  en	  uitgangspunten	  

Ambities	  

Zoals reeds aangegeven in de inleiding, heeft HVM de ambitie om bij haar leden en 
bezoekende spelers bekend te staan als een club waar goed gefloten wordt en waar 
wedstrijden een sportief, veilig en prettig verloop kennen. Dit betekent dat: 
 
 de wedstrijden op een kwalitatief goed niveau gefloten worden 
 leden van HVM een degelijke kennis van de hockeyregels hebben; 
 de wedstrijden in een sportieve en respectvolle sfeer verlopen; 
 de vereniging aan de verplichtingen voldoet die zij op het terrein van de arbitrage 

heeft aan de KNHB. 

Uitgangspunten	  

Bij de formulering van het beleid is gewerkt vanuit onderstaande uitgangspunten: 
 
 fluiten moet zo leuk zijn/ worden dat het niet meer als een verplichting gezien 

wordt maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap 
van de vereniging; 

 alle spelende leden vanaf 16 jaar dienen in het bezit van een 
scheidsrechterskaart (CS-kaart) te zijn. Hiermee waarborgt HVM de 
spelregelkennis bij haar spelers en wordt voldaan aan de KNHB eis voor 
clubscheidsrechters; 

 alle junioren in het bezit van een scheidsrechterskaart zijn verplicht om 
wedstrijden te fluiten; 

 alle senioren zijn verplicht wedstrijden te fluiten. Senioren kunnen echter binnen 
hun team afspreken dat vanuit dat betreffende team een geselecteerde groep 
beschikbaar is om te fluiten. Leden van deze groep zullen dan wel frequenter 
moeten fluiten om aan de fluitverplichtingen van het team te voldoen; 

 alle scheidsrechters worden door de AC ingedeeld naar niveau. Bij de toedeling 
van scheidsrechters aan wedstrijden geldt als uitgangspunt dat de wedstrijden 
begeleid moeten worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van 
het betrokken team; 

 er wordt actief ingezet op begeleiding van onervaren scheidsrechters; 
 er is een groep van (bonds-)scheidsrechters die kunnen fluiten in de hoogste 

klasse(n) waarin de club actief is.  
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Hoofdstuk	  2:	  Opleiding	  

Opleiding	  nieuwe	  clubscheidsrechters	  

Doelgroep	   	  
 Alle leden die 16 jaar of ouder zijn (verplicht); 
 ouders/verzorgers van jeugdleden die niet in het bezit zijn van een CS-kaart zijn; 
 junioren onder de leeftijd van 16 jaar die het leuk vinden om te leren fluiten 

(ondergrens 14 jaar). Het is ter beoordeling aan de arbitragecommissie of een 
jonge kandidaat klaar is voor het fluiten van een wedstrijd en dus op vroege 
leeftijd mag deelnemen aan de opleiding.  

Opzet	  
Met ingang van het seizoen 2012-2013 wordt de opleiding tot clubscheidsrechter via 
de KNHB aangeboden middels een E-learning module. De cursisten moeten zelf 
achter de computer de basistheorie en de spelregels gaan leren.  

In aanvulling op de E-learning kunnen er, bij voldoende belangstelling, 
bijeenkomsten worden georganiseerd om de theoretische kennis in praktijksituaties 
uit te diepen. De data waarop deze avonden worden georganiseerd worden 
gepubliceerd op de website en zijn terug te vinden in de agenda op de website.  

Aanmelden	  
Cursisten dienen zowel voor toegang tot de E-learning als voor deelname aan het 
examen zich aan te melden bij de opleidingscoordinator@hvmijdrecht.nl. Alle 
spelende leden die ouder zijn dan 16 jaar en nog niet in het bezit zijn van een kaart 
krijgen automatisch een uitnodiging. 

De cursist ontvangt voor de E-learning een no reply mail waarin het wachtwoord 
staat en overige informatie om juist te navigeren in het programma.  

De opleidingscoördinator kan met de speciale rechten de voortgang van de cursisten 
volgen. 

Examen	  
De opleidingscoördinator publiceert de examendata tijdig op de website alsmede in 
de agenda van de website. 

Het examen wordt op de traditionele manier (schriftelijke vragenlijst) afgenomen door 
de arbitragecoördinator in het clubhuis.  

Met ingang van het seizoen 2012-2013 worden alleen nog maar examens gebruikt 
die ook voor dyslectici geen problemen geven.   
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Voor alle geslaagden wordt een kaart aangemaakt die naar het postadres van de  
vereniging wordt gestuurd. Via de opleidingscoördinator zullen de kaarten worden 
uitgereikt aan de nieuwe clubscheidsrechters. 

Herexamen/Ziekte	  
Kandidaten die gezakt zijn of door omstandigheden geen examen hebben kunnen 
doen kunnen (opnieuw) examen doen op de eerstvolgende examendatum. Cursisten 
dienen zich hiervoor opnieuw aan te melden bij de 
opleidingscoordinator@hvmijdrecht.nl 

Cursusduur	  
Cursisten worden geacht zelf te studeren in een periode van 30 dagen, hierna komt 
de toegang tot de E-learning te vervallen. Om weer toegang te krijgen dient de 
cursist zich opnieuw aan te melden bij de opleidingscoordinator@hvmijdrecht.nl 

Studiebelasting: de gemiddelde studiebelasting bedraagt gemiddeld 12 uur. 

Financiën	  
Per cursist wordt bij de club kosten in rekening worden gebracht. Hiermee worden de 
kosten voor de E-learning, de arbitragecoördinator, de scheidsrechterkaart en de 
administratiekosten betaald. 

Begeleiding	  
Na het behalen van de clubscheidsrechters kaart wordt de nieuwe scheidsrechter zo 
spoedig mogelijk ingedeeld voor het fluiten van een wedstrijd. Voor hen is het 
belangrijk dat zij plezier krijgen in het fluiten daarom wordt extra aandacht besteed 
aan de begeleiding in de startfase. Hiervoor gelden de volgende afspraken: 

1. alle scheidsrechters worden door de AC ingedeeld naar niveau. Bij de toedeling 
van scheidsrechters aan wedstrijden geldt als uitgangspunt dat de wedstrijden 
begeleid moeten worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van 
het betrokken team; 

2. een beginnende scheidsrechter wordt in de startfase altijd ingedeeld met een 
ervaren scheidsrechter; 

3. nieuwe scheidsrechters worden tijdens de startfase begeleid door de 
arbitragebegeleiding. 

 
De arbitragebegeleiding bestaat uit een groep ervaren scheidsrechters, die de 
nieuwe fluitisten vanaf de zijlijn begeleiden en in de rust en na afloop van de 
wedstrijd de sterke en de zwakke kanten van het optreden als scheidsrechter met de 
betrokkene evalueren. Bij het begeleiden gaat het er om de scheidsrechter in spé 
enthousiast te maken voor het arbitreren en hem als arbiter voor de toekomst te 
behouden. De vorderingen van de scheidsrechter zullen worden bijgehouden in het 
ABS. 
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Als leidraad voor de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de “Handleiding voor 
begeleiders van beginnende clubscheidsrechters” (zie bijlage 1). 

Opleiding/	  Begeleiding	  CS-kaarthouders	  	  

Doelgroep	  
 Alle leden in het bezit van een CS-kaart (hiervan is een overzicht beschikbaar in 

LISA); 
 alle oud-leden in het bezit van een CS-kaart met interesse om te fluiten; 
 anderen in het bezit van een CS-kaart. 

Opzet	  
Voor deze groep scheidsrechters is erkenning en waardering, naast het zelf plezier in 
arbitrage hebben, de belangrijkste motiverende factor.  
 
De focus bij deze doelgroep ligt gezien de behoeften van de groep op verschillende 
onderdelen: 
 opfrissen van de kennis; 
 bevorderen van vaardigheid/ routine; 
 ontwikkelen naar een hoger vakbekwaamheidniveau. 

Begeleiding  
 briefing (start veld- en zaalseizoen); 
 beoordeling en evaluatie (feedback = beoordelingsformulier); 
 registratie van vorderingen in het ABS; 
 (tussentijdse) promotie (fluiten van “uitdagende” wedstrijden); 
 CS+ opleiding. 
De opleidingscoördinator, in samenwerking met de arbitragebegeleiding, zal er naar 
streven om elke kaarthouder gedurende een seizoen tenminste twee keer te 
beoordelen (baseline én progress) teneinde te kunnen evalueren of de betrokken 
scheidsrechter op het juiste niveau arbitreert. Er wordt er naar gestreefd voldoende 
scheidsrechters op ieder niveau te hebben.
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Opleiding	  clubscheidsrechter	  plus	  (CS+)	  

Doelgroep	  
De CS+ opleiding staat open voor alle clubscheidsrechters die fluiten leuk vinden en 
beter willen worden. Ze hebben plezier in fluiten, hebben een goede uitstraling en 
persoonlijkheid en zijn bovenal leergierig. Er geldt geen beperking op leeftijd, of 
anderszins. Jeugdleden, ouders en ervaren clubscheidsrechters zijn allen welkom. 
De CS+ opleiding dient gezien te worden als een soort Masterclass. 

Opzet	  
De CS+ opleiding is een praktijkgerichte opleiding, die wordt verzorgd door een door 
de KNHB opgeleide leercoach. 
 
De CS+ opleiding vindt plaats op de vereniging. De opleiding begint met een 
workshop. In deze workshop worden de cursisten geïnformeerd over de opzet van de 
opleiding, maken zij kennis met hun medecursisten en hun leercoach. Ook 
ontvangen ze hier hun fluitpakket (shirt, fluitje, setje kaarten en notitieblokje), 
waaraan voor de club en cursist geen kosten zijn verbonden. 
 
Na de eerste workshop komen de cursisten direct in actie en fluiten zij wedstrijden 
om ervaring op te doen (het is immers een praktijkopleiding). Om naast de praktijk 
ook alle theorie te leren, volgen de cursisten nog twee workshops. Een belangrijk 
thema in de CS+ opleiding is het vergroten van de (mentale) weerbaarheid van de 
scheidsrechter; hoe beter die is, hoe beter hij of zij met allerlei verschillende situaties 
om kan gaan. 
 
De workshops worden bij voorkeur gecombineerd met het kijken naar een wedstrijd. 
Dan kunnen de cursisten het net geleerde direct in de praktijk terug zien komen. Na 
afloop wordt de wedstrijd nabesproken met de scheidsrechters. 
 
De CS+ opleiding sluit de cursist af met een praktijktoets. De leercoach bepaalt of 
zijn cursist al voldoet aan de criteria voor CS+ scheidsrechter en de praktijktoets kan 
doen. Deze toets bestaat uit het op de club fluiten van een wedstrijd van voldoende 
niveau. De praktijktoets wordt afgenomen door een (bij voorkeur) andere leercoach 
dan de leercoach die de cursist gedurende de opleiding heeft begeleid.  
 
De cursist moet tijdens de praktijktoets (wedstrijd) laten zien dat hij alle vaardigheden 
onder knie heeft. Als de cursist de praktijktoets met goed gevolg heeft afgelegd krijgt 
hij zijn CS+ kaart. 
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Begeleiding	  
Verdere begeleiding van een CS+ scheidsrechter vindt plaats analoog de begeleiding 
van een “normale” clubscheidsrechter. In verband met de “exclusiviteit” zal er echter 
naar worden gestreefd om deze groep meer dan twee beoordelingen per jaar te 
geven om het niveau van deze groep zo optimaal als mogelijk te houden en een 
constantere groei te bevorderen. 
 
In navolging van de CS+-kaart zal er door de arbitrageopleider ernaar gestreefd 
worden om tenminste één CS+ scheidsrechter per seizoen te enthousiasmeren om 
de opleiding tot bondsscheidsrechter te gaan volgen. Dit vanwege het imago 
versterkende effect van “het fluiten voor de bond”, maar ook vanwege het feit dat er 
per 50 spelende seniorleden een bondsscheidsrechter aan de club moet zijn 
verbonden. 

Opleiding	  (ouders/verzorgers)	  jongste	  jeugd	  

Doelgroep	  
 Jongste jeugd; 
 ouders van de jongste jeugd. 

Opzet	  
Voor de jongste jeugd: 
De AC wil in samenwerking met technische commissie investeren in het bijbrengen 
van spelregelkennis aan de jongste jeugd. De KNHB heeft hiertoe een speciale 
spelregelkennislijn ontwikkeld met als doel spelers zo vroeg mogelijk vertrouwd te 
laten worden met arbitrage. Voor kinderen van 6 tot 10 jaar wordt het boekje “3 
Hoeraatjes voor Hockey” gebruikt (uitgave KNHB). De AC zal de trainers en coaches 
van jeugdteams vragen hier aandacht aan te besteden. 
 
Via de website van de KNHB is alle documentatie voor de begeleiding van de jongste 
jeugd te downloaden. 
 
Voor de ouders/verzorgers: 
Ouders/verzorgers van jongste jeugd kunnen zich opgeven voor een 
spelleidercursus. Al vanaf de F leeftijd moeten ouders het eigen team fluiten, maar bij 
6-en 8- tal komt er al veel meer bij kijken aan hockeyregels. Ouders krijgen aan het 
begin van het seizoen een instructieavond en ze kunnen de regels vanaf de KNHB 
website downloaden. De exacte datum voor de instructieavonden worden 
gecommuniceerd via de website en zijn terug te vinden via de agenda op de website.   
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Opleiding	  Bondsscheidsrechters	  	  

Clubscheidsrechters met een goed niveau en talent (1 a 2 p.j.) worden uitgenodigd 
en gestimuleerd om de cursus bondsscheidsrechter te gaan volgen via de KNHB. 
 
Zie ook de sectie “Opleiding clubscheidsrechter plus (CS+)” onderdeel “Begeleiding”. 
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Hoofdstuk	  3:	   Toedeling	  scheidsrechters	  aan	  wedstrijden	  

Let op!!! De AC verzorgt alleen de aanwijzing voor de 
competitiewedstrijden vanuit de KNHB. Bij oefenduels en dergelijke 
moeten de teams dus zelf voor scheidsrechters zorgen. 

Werkwijze	  

Aan het begin van de seizoensperiode wordt per team door de arbitragecommissie 
bepaald welk niveau scheidsrechter voor de wedstrijden van dit team noodzakelijk 
zijn (dit wordt genoteerd in LISA).  
 
Om een goede aansluiting te krijgen tussen het niveau van de wedstrijden en de 
vakbekwaamheid van scheidsrechters worden kaarthouders beoordeeld op hun 
vakbekwaamheid. Aan de hand van de systematiek van de KNHB worden de 
scheidsrechters in 5 groepen ingedeeld. De beoordeling en daaropvolgende niveau 
indeling wordt door de arbitragecoaches gedaan en vastgelegd in ABS en LISA. 
 
De volgende niveaus worden hierbij gehanteerd: 
Niveau 5: beginnende clubscheidsrechter 
Niveau 4: onervaren clubscheidsrechter 
Niveau 3: ervaren clubscheidsrechter met goede regelkennis en ambitie 
Niveau 2: zeer ervaren clubscheidsrechter met uitstekende regelkennis en overwicht 
Niveau 1: bondsscheidsrechter 
 
De AC zal er naar streven om elke kaarthouder gedurende een seizoen tenminste 
twee keer te beoordelen teneinde te kunnen evalueren of de betrokken 
scheidsrechter op het juiste niveau arbitreert. Er wordt naar gestreefd voldoende 
scheidsrechters op ieder niveau te hebben. 
 
Voor de aanwijzing van scheidsrechters wordt het hockeyseizoen verdeeld in 5 
periodes, te weten: 
1. aanvang competitie tot herfstvakantie 
2. herfstvakantie tot winterstop 
3. de zaalcompetitie 
4. winterstop tot voorjaarsvakantie 
5. voorjaarsvakantie tot einde seizoen 
 
Voor elk van deze periodes worden alle thuiswedstrijden vooruit aangewezen.  
 
Kaarthouders worden geacht gemiddeld 5 tot 6 wedstrijden per seizoen te fluiten. Het 
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fluiten van meer wedstrijden is toegestaan. 

Berichtgeving	  aan	  scheidsrechters	  

Scheidsrechters die staan ingedeeld worden op de volgende wijze geïnformeerd: 
1. per mail (eerste aankondiging, plus een herinnering) en/of SMS; 
2. via LISA kunnen kaarthouders zelf opzoeken wanneer zij staan ingedeeld. 
 
Teneinde een goed beeld te krijgen van alle gefloten wedstrijden zullen deze centraal 
door de aanwijzer in LISA geregistreerd worden. Hiermee wordt beoogd alle 
kaarthouders en teams evenredig te laten participeren in het aantal gefloten 
wedstrijden. 

Aanwijzing	  

Zaterdagcompetitie	  
De aanwijzer deelt de fluitbeurt voor de zaterdagwedstrijden van de jeugdelftallen op 
individu in (dus niet op teams!) en wijst hierbij een scheidsrechter met een passend 
niveau aan. Wedstrijden op top- en subtopniveau worden zoveel als mogelijk door 
scheidsrechters uit niveau 2 en 3 gefloten. Indien er A teams uitkomen in de 
topklasse van het district of B teams in de Super-B dan worden deze altijd door de 
KNHB aangewezen met bondsscheidsrechters. Is dit niet het geval dan moeten top- 
en subtopklasse wedstrijden gefloten worden clubscheidsrechters uit niveau 2 of 3.  
 
1e en 2e lijns A en B teams worden zoveel als mogelijk gefloten door Heren 1 en 
Dames 1. Tenzij voor de wedstrijd een scheidsrechter is aangewezen door de KNHB. 
 
Aan de coaches of aanvoerders van de overige seniorenteams zal gevraagd worden 
om binnen zijn/haar team te inventariseren wie er op zaterdag wil en kan fluiten. 
Deze gegevens komen in LISA te staan en kan de aanwijzer gebruiken bij de 
indeling.  

Zondagcompetitie	  
De aanwijzing bij de senioren gebeurt op teamniveau. Deze teams dienen onderling 
uit te maken wie er gaat fluiten. Senioren kunnen binnen hun team afspreken dat 
vanuit dat betreffende team een geselecteerde groep spelers beschikbaar is om te 
fluiten. Deze groep zal dan wel frequenter moeten fluiten om aan de 
fluitverplichtingen van het team te voldoen. Als de aanvoerder van een team geen 
arbiterlijst voor zijn team inlevert wordt aangenomen dat alle leden van dat team 
fluiten. 

Uitzondering betreft de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1. Deze wedstrijden 
worden, mits uitkomende in een door de KNHB aangewezen klasse, in principe 
gefloten door bondsscheidsrechters. Is dit niet het geval dan worden deze 
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wedstrijden gefloten door clubscheidsrechters van niveau 1 of 2 en de betreffende 
scheidsrechters worden direct aangewezen. 

Bijzondere	  bepalingen	  bij	  aanwijzing	  

1. Kaarthouders kunnen via LISA gebruik maken van de optie om zichzelf in te 
roosteren. De aanwijzer behoudt het recht om hierin wijzigingen aan te brengen; 

2. wanneer tijdig doorgegeven zal de aanwijzer rekening houden met data waarop 
de kaarthouder verhinderd is; 

3. D1 en H1 worden ontzien om op zondag wedstrijden vóór hun eigen wedstrijd te 
fluiten (tenzij er geen andere mogelijkheden zijn), maar kunnen wel worden 
aangewezen om ná hun eigen wedstrijd te fluiten;	  

4. het verrichten van andere activiteiten t.b.v. HVM (bestuur, commissies, trainers, 
coaches, barcaptains, etc.) is geen reden om niet te hoeven fluiten. In individuele 
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Indien van toepassing zal per 
individueel geval door het bestuur in overleg met de AC een besluit worden 
genomen;	  

5. jeugdleden die betaald training geven moeten gewoon fluiten; 
6. trimmers zijn welkom als scheidsrechter (mits in bezit CS-kaart).  

Verhindering	  	  

Bij verhindering moet de scheidsrechter zelf vervanging regelen (op gelijk of hoger 
niveau) en dit uiterlijk de woensdag voor het spelweekend doorgeven via 
aanwijzing@hvmijdrecht.nl. De (jeugd)scheidsrechter is en blijft ervoor 
verantwoordelijk dat de door hem/haar aangezochte vervang(st)er daadwerkelijk 
verschijnt om de desbetreffende wedstrijd te fluiten. 
 
Wanneer een scheidsrechter niet op tijd komt opdagen en geen vervanger heeft 
geregeld is sprake van no-show. Onderstaand wordt het sanctiebeleid voor deze 
situatie toegelicht. 
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Sanctie	  beleid	  	  

No-show	  
Dit is het geval bij niet (tijdig) komen opdagen voor een fluitbeurt of wanneer geen 
vervanging is geregeld bij een fluitbeurt (of deze niet komt opdagen).  
 
Voor een “no-show” gelden de volgende sancties: 
 
1e keer:  
 de coach/aanvoerder wordt door de AC geïnformeerd; 
 de persoon wordt opnieuw ingeroosterd (zo mogelijk voor het eerst volgende 

weekend); 
 de scheidsrechter in kwestie is verplicht de opgedragen wedstrijd zelf te fluiten. 

Hiervoor mag dus geen vervanger worden geregeld.  
 
2e keer: 
 de coach/aanvoerder wordt door de AC geïnformeerd; 
 de betreffende persoon mag zelf de eerstvolgende thuiswedstrijd niet spelen; 
 de persoon wordt opnieuw ingeroosterd (zo mogelijk voor het eerst volgende 

weekend); 
 de scheidsrechter in kwestie is verplicht de opgedragen wedstrijd zelf te fluiten. 

Hiervoor mag dus geen vervanger worden geregeld. 
 
Van leden waarvoor geldt dat zij frequent of pertinent weigeren om te fluiten of die 
weigeren hun scheidsrechterskaart te halen worden de coach/aanvoerder, de 
ouders/verzorgers en het bestuur op de hoogte gesteld. Het bestuur zal hierop 
passende maatregelen nemen die kunnen uitmonden in een speelverbod of 
schorsing van het betreffende lid. 
 
Teambelangen zullen niet prevaleren bij het opleggen van een schorsing voor één of 
meer wedstrijden.  
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Hoofdstuk	  4:	   Spelregels	  voor	  het	  fluiten	  

Huisregels	  voor	  de	  scheidsrechter	  

1. De scheidsrechter dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig te zijn. 

2. De scheidsrechter dient in bezit te zijn van zijn scheidsrechterskaart, een fluitje, 
een notitieboekje, een pen/potlood, kaarten en instrument voor de 
tijdswaarneming.  

3. Voor de herkenbaarheid zijn de scheidsrechters verplicht een daarvoor bestemde 
jas te dragen.  

4. 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd worden de scheidsrechters op het veld 
verwacht voor de controle van het veld en kennismaking met de 
medescheidsrechter en de coaches.  

 
In bijlage 2 is een checklist opgenomen met tips voor de (beginnende) 
scheidsrechter. 
 
Sportief	  en	  respectvol	  gedrag,	  ook	  langs	  de	  lijn	  

HVM is een prettige en gastvrije vereniging. Dit moet in de stijl van de hockeyers 
naar elkaar en naar scheidsrechters tot uiting komen. Helaas is deze verworvenheid 
niet vanzelfsprekend en daarom zal de AC samen met de TC en het bestuur hier 
extra alert op zijn en indien nodig de leden, toeschouwers, arbiters en coaches 
hierop aanspreken. 
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Hoofdstuk	  5:	   Communicatie	  

Communicatie	  van	  arbitrageplan	  

Het is belangrijk dat de leden van HVM op de hoogte zijn van het arbitragebeleid. Bij 
aanvang van het seizoen zal via de website speciaal aandacht gegeven worden aan 
relevante informatie uit dit arbitrageplan en de nieuwe spelregels. Het arbitrageplan 
is terug te lezen op de website. 
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Hoofdstuk	  6:	   Organisatie	  Arbitragecommissie	  en	  budget	  

Organisatie	  

De uitvoering van het beleidsplan clubscheidsrechters HVM geschiedt onder 
bestuursverantwoordelijkheid van een lid van het bestuur tevens zijnde de 
scheidsrechterscommissaris.  
 
Voor de praktische uitvoering is een arbitragecommissie aangesteld bestaande uit: 
 de scheidsrechtercommissaris: een bestuurslid verantwoordelijk voor functioneren 

AC, communicatie, acties m.b.t. gedrag en sancties, contact met de afd. Arbitrage 
van de KNHB. 

 een lid belast met de aanwijzing van scheidsrechters; 
 een lid belast met opleiding, begeleiding en beoordeling van de scheidsrechters; 
 een lid als vertegenwoordiger van de arbitragebegeleiding. 
 
In bijlage 3 is een opsomming opgenomen van jaarlijks terugkerende activiteiten die 
voorvloeien uit dit beleidsplan. 

Financiën	  

Voor de AC stelt het bestuur een apart budget ter beschikking ten behoeve van 
scholing, materiaal, etc. De AC zal hiervoor jaarlijks een begroting indienen bij het 
bestuur. Achteraf zal verantwoording worden afgelegd over de uitgaven. 
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Bijlage	  1	  

 

Handleiding	  voor	  begeleiders	  van	  beginnende	  clubscheidsrechters	  

Voorwoord 

Deze handleiding is bestemd als hulpmiddel voor begeleiders bij het leerproces van de beginnende 
scheidsrechters.  

Met deze handleiding beoogt de KNHB extra aandacht te besteden aan scheidsrechters die na het 
behalen van de kaart hun eerste wedstrijden moeten fluiten. 

Om te voorkomen dat er steeds hij/zij in de tekst komt te staan, is gekozen voor de mannelijke 
vorm; natuurlijk geldt de inhoud voor meisjes als jongens en voor dames en heren. 

Inleiding 

Scheidsrechterscursus gevolgd, kaart gehaald, maar dan?  Krijgt de beginnende scheidsrechter 
vervolgens begeleiding of moet hij alles alleen uitzoeken? Heel veel verenigingen zorgen goed voor 
hun nieuwe scheidsrechters, maar hoe kun je als vereniging de begeleiding het beste regelen? Wat 
kan je doen? Waarom een vereniging het doet is duidelijk, toch?  

In deze handleiding wordt duidelijk wat het belang is van het begeleiden en vooral hoe je als 
vereniging dit kunt opzetten en uitvoeren. Ga je per individu begeleiden, hoe ziet de feedback er 
uit. Maar ook, waar moet een begeleider op letten en hoe kun je het beste te werk gaan. Wat is het 
doel van begeleiding bij beginnende scheidsrechters? Hoe kan een vereniging zelf bijdragen aan 
het verhogen van de kwaliteit van de arbitrage? Hoe kun je helpen om met z’n allen te gaan voor 
meer kwaliteit en meer plezier bij spelers én scheidsrechters?  

Wie fluit hoort erbij, wie begeleid wordt nog veel meer! 
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Hoofdstuk 1 

Doel van de begeleiding 

Bij het begeleiden gaat het er om de beginnende scheidsrechter over mogelijke ‘fluitangst’ heen te 
helpen. Daarnaast is het doel om hem enthousiast te maken voor het fluiten en hem als 
scheidsrechter voor de toekomst te behouden.  

Het primaire doel is dus niet om een topscheidsrechter van hem te maken. Dat kan altijd nog in 
een later stadium als hij heeft bewezen talentvol te zijn. 

Primair staat hierbij de beginnende scheidsrechter te helpen bij het leren fluiten, zijn minder sterke 
punten te verbeteren en zijn sterke punten verder te ontwikkelen. Bedoeling is om de 
scheidsrechter meer zelfvertrouwen te geven waardoor hij ook meer plezier krijgt in het fluiten. 
Vanzelfsprekend zal hierdoor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de arbitrage verbeteren, 
waardoor verenigingen een groter arsenaal scheidsrechters krijgen om wekelijks uit te kiezen. 

Een secundaire doelstelling van begeleiding is het verkrijgen van een meer uniforme werkwijze van 
begeleiders alsmede het verkrijgen van inzicht in het niveau van de scheidsrechters. Dit laatste kan 
ook de aanwijzing van scheidsrechters vergemakkelijken (“de juiste scheidsrechter, op de juiste 
wedstrijd”). Met name het beoordelingsformulier (zie bijlage) is hiervoor geschikt .  

 

Taken van de begeleider 

De beginnende scheidsrechter vanaf de zijlijn begeleiden en na afloop van de wedstrijd zijn sterke 
kanten en verbeterpunten bespreken. 

Het verdient daarom aanbeveling dat de begeleider:  

- een ervaren clubscheidsrechter of bondsscheidsrechter is; 

- aandacht voor de scheidsrechter heeft;  

- de scheidsrechter op zijn gemak stelt; 

- wil en kan luisteren naar de ervaringen van de scheidsrechter; 

- begeleiding (coachen, beter maken)  boven beoordeling stelt. 

Kortom, voor alle begeleiders is sociale vaardigheid een belangrijke eis, naast kennis van zaken. 
Een begeleider moet in de schoenen van een beginnende clubscheidsrechter kunnen staan en niet 
vanuit zijn eigen belevingswereld de wedstrijd bekijken. Motiverend begeleiden is zeer belangrijk. 
Daarnaast zouden begeleiders ook op de hoogte moeten zijn van de zaken die in de cursus 
besproken zijn, zodat daar zeker in het begin op ingespeeld kan worden. 

Naast bovengenoemde punten, is voor het samenstellen van een groep begeleiders van belang dat 
zij met name op de zaterdagochtend beschikbaar zijn. Dit omdat de wedstrijden van de D-jeugd 
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(jongens en meisjes) en C-jeugd (meisjes) de meest geschikte wedstrijden zijn voor de eerste 
stappen op het pad van de arbitrage. 

 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de hierboven genoemde taken nader uitgewerkt in meer concrete 
activiteiten.  
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Hoofdstuk 2 

De meest gestelde vragen: 

1. Welke wedstrijden zijn geschikt voor begeleiding van beginnende scheidsrechters en voor 
hoeveel wedstrijden is begeleiding gewenst?  

Nieuwe scheidsrechters worden bij de eerste wedstrijden opgesteld met ervaren scheidsrechters en 
bij wedstrijden van ‘eenvoudig’ niveau. Zij worden begeleid door  een ervaren club- of 
bondsscheidsrechter. 

Met “eenvoudig” niveau wordt bedoeld D-jeugd, lagere meisjes C en voor volwassenen ook lagere 
B teams. Zowel competitie- en oefenwedstrijden komen hiervoor in aanmerking. 

Daarnaast is het voor goed zelfvertrouwen van de scheidsrechter gewenst hem minimaal twee 
wedstrijden onder begeleiding te laten fluiten. 

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de begeleiding en hoe pak je dit het beste aan? 

De organisatie van de begeleiding berust bij de arbitragecommissie. 

Tip: benader een aantal begeleiders persoonlijk of plaats een stukje over begeleiding op de 
website/clubkrantje.  

 

3. Hoeveel begeleiders heb je nodig? Begeleidingscommissie? 

Voor de begeleiding van clubscheidsrechters is het samenstellen van een groepje begeleiders aan 
te raden. Afhankelijk van de grootte van jouw vereniging zul je meer of minder begeleiders in deze 
groep moeten hebben. Heb je meerdere begeleiders in de groep, dan is de tijdsinvestering voor de 
afzonderlijke begeleiders minder groot. 

Voorbeeld. Een vereniging heeft 10 C- en D-elftallen. Hiervan spelen er gemiddeld 5 per weekend 
thuis. Per wedstrijd heb je één begeleider nodig, maar deze zou twee duels na elkaar kunnen 
begeleiden. Je hebt dan dus minimaal drie begeleiders per weekend nodig. Gemiddeld willen de 
begeleiders bijvoorbeeld één keer in de twee weken begeleiden. Dat betekent dus minimaal zes 
begeleiders. 

De begeleider bekijkt dus twee wedstrijden achter elkaar. De nabespreking van de eerste wedstrijd 
kan daardoor wel eens lastig worden. In overleg met het wedstrijdsecretariaat kan dan getracht 
worden het schema iets te rekken, zodat er tussen de wedstrijden meer tijd zit. Je kunt echter ook 
uitgaan van meer begeleiders die één wedstrijd per keer begeleiden. 
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Hoofdstuk 3 

Taken begeleider nader uitgewerkt in meer concrete activiteiten 

I)  Voor de wedstrijd  

II) Tijdens de wedstrijd 

III) Tijdens de rust 

IV) Na de wedstrijd 

 

I) Voor de wedstrijd  

Onduidelijkheden en problemen kunnen voorkomen worden als de coaches vooraf geïnformeerd 
worden over de begeleiding. Deze coaches en eventueel ook ouders zullen dan begrijpen dat hulp 
en medewerking noodzakelijk is. Bovendien zijn beginnende scheidsrechters onzeker en dus  
vatbaar voor indrukken en invloeden, zowel positieve als negatieve. De begeleider heeft dus een 
verantwoordelijke taak. Het uitgangspunt voor de begeleider moet zijn de scheidsrechter 
zelfvertrouwen te geven. 

De volgende punten zijn daarom van belang: 

• Spreek 20 tot 25 min. voor de wedstrijd met de scheidsrechter af. 
• Geef in een voorgesprek de beginnende scheidsrechters niet teveel ineens mee. Durven 

fluiten en positionering zijn in eerste instantie de belangrijkste punten. Tip: laat de ene 
scheidsrechter even hard blazen voor het bijeenroepen van de aanvoerders voor de 
toss en laat de ander het beginsignaal geven. 

• Vraag de beginnende scheidsrechter waar hij onzeker over is; vaak wil hij nog wat 
regels doornemen. 

• Belangrijkste eerste aanwijzing is: hárd blazen en duidelijk aanwijzen. 
• Meld coaches dat je beginnende scheidsrechters begeleidt. 
• Vertel nadrukkelijk dat je er niet staat om al dan niet vermeende verkeerde 

beslissingen te corrigeren maar om algemene aanwijzingen te geven. 
• Vertel ook dat je wel ingrijpt als coaches, spelers of publiek het te bont maken 

tegenover de beginnende scheidsrechters. 
 

II Tijdens de wedstrijd 

• Kijk vanaf de zijlijn met de scheidsrechter mee en coach alleen als het op essentiële punten 
fout gaat of als de scheidsrechter je vragend aankijkt. Dus niet constant aanwijzingen 
geven, maar noteer de belangrijkste punten om na de wedstrijd te bespreken. 

 

NB) Sommige verenigingen zijn gestart met het begeleiden via headsets. Dit mag 
uitsluitend toegepast worden indien de tegenpartij op de hoogte is gebracht van de 
bedoeling van deze headsets en dat de coach van de tegenpartij de mogelijkheid wordt 
geboden om mee te luisteren naar hetgeen wordt gezegd.  

Voordeel van deze vorm van begeleiding is dat beide scheidsrechters op het veld 
afzonderlijk in een wedstrijd begeleid kunnen worden. Maar ook hier geldt: geef uitsluitend 
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positieve adviezen, zoals “goed gezien, uitstekend opgelost, of harder fluiten, voor het spel 
uitlopen, zorg dat je eerder in de cirkel bent”. Maar geef ook weer niet te veel aanwijzingen 
want dat leidt alleen maar af. 

 

III) Tijdens de rust 

• Laat de scheidsrechter even “uitrazen”. 
• Kom terug op één of twee punten die je in het begin hebt aangegeven.  
• Wees positief en coachend!!!)  

 

IV) Na de wedstrijd 

• Neem na de wedstrijd behoorlijk de tijd voor de evaluatie. Haal een concreet voorbeeld uit 
de wedstrijd en vraag wat de belevenis daarbij was. 

• Blijf positief, prijs eerst wat goed is en geef daarna instructies wat beter kan. Praat dus niet 
over zwakke punten, maar punten die nog verbeterd kunnen worden. 

• Vul het beoordelingsformulier (zie bijlage) in en geef dit aan de scheidsrechter. Het is ook 
belangrijk om te oordelen of verdere begeleiding noodzakelijk is. Doe dit samen met de 
scheidsrechter en geef dit aan de begeleidingscommissie/ scheidsrechtercommissaris door. 
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Hoofdstuk 4 

 

Begeleidingsformulier 

Als leidraad voor bovengenoemde punten kun je een beoordelingsformulier gebruiken. Dit formulier 
bevat de belangrijkste aspecten van de arbitrage voor de beginnende scheidsrechter. 

1) fluiten 

2) positionering 

3) signalering en waarneming 

4) samenwerking collega scheidsrechter 

 

1) Fluiten 

De fluit is het belangrijkste communicatiemiddel. Laat daarom de scheidsrechter hard en 
gedecideerd fluiten. Iedereen maakt fouten maar die worden geaccepteerd als hij duidelijk fluit en 
duidelijk wijst met een arm. 

Bij de zwaarste straf (voordeel), mag uiteraard niet worden gefloten, maar moet wel het voordeel 
worden aangeven. 

 

2) Positionering 

Hockeystick loop. M.a.w. langs de lijn oplopen tot 23-m van de collega scheidsrechter, maar 
daarnaast ook tijdig naar de cirkel lopen om rustig in de buurt van het doel de aanval waar te 
nemen. Wanneer acties zich in de cirkel afspelen, kan de scheidsrechter het beste in de buurt van 
het doel gaan staan. (NB: veel beginnende scheidsrechters ‘durven’ niet tot in de cirkel te lopen; 
coach hen daarbij.) 

 

3) Signalering en waarneming 

• Aanwijzen van beslissingen: met één arm alleen de richting aangeven (rechts voor de 
aanval, links voor de verdediging) 

• Alleen richting aangeven als de collega scheidsrechter “daarom vraagt”. Nooit samen, 
gelijktijdig wijzen en/of fluiten. Mocht dit laatste zich per ongeluk toch voordoen dan fluit 
de scheidsrechter op wiens helft de overtreding heeft plaatsgevonden opnieuw en geeft hij 
de richting aan (de middenlijn beslist). De andere scheidsrechter laat op dat moment 
onmiddellijk zijn arm zakken. 

 

4) Samenwerking collega scheidsrechter 

• Door houding en uitstraling kunnen scheidsrechters laten zien dat zij een team zijn. 
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• Scheidsrechters moeten elkaar zoveel mogelijk steunen (daarom juiste positionering 
belangrijk) 

• Het raadplegen van de collega scheidsrechter heeft alleen zin als hij het gezien kan 
hebben. 

 



	  Beleidsplan	  clubscheidsrechters	  HVM	  

Clubscheidsrechter,	  een	  haalbare	  kaart	  voor	  iedereen	  

Arbitragecommissie	  HVM/	  september	  2012	  

	  

	  

30	  

 

 

Begeleidingsformulier beginnende scheidsrechters 
   

Arbiter  Collega  

Wedstrijd  Uitslag  

Klasse  Datum  

Begeleider  Tel. / E-mail  

 

Algemeen beeld van de wedstrijd: 
 

 

Prestatie scheidsrechter    

Technische zaken (fluiten, aanwijzen, 
positionering) 

te verbeteren voldoende goed 

Basistechnieken fluiten    

Juiste looplijnen    

Ingrijpen op juiste moment    

Goede positionering    

Toepassen spelregels en afspraken te verbeteren voldoende goed 

Juiste bestraffing voor de gemaakte overtredingen    

Voordeelregel    

Waarneming te verbeteren voldoende goed 

Herkenning van spelsituaties en overtredingen    
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Controle over de wedstrijd te verbeteren voldoende goed 

Gezag en uitstraling    

Communicatie met spelers     

Ingrijpen op juiste moment    

Algehele indruk van de scheidsrechter te verbeteren voldoende goed 

(Geef een totaalindruk van het optreden van de 
scheidsrechter) 

   

 

Aandachtspunten voor de volgende wedstrijd: 
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Bijlage	  2	  

Belangrijkste	  aandachtspunten	  voor	  de	  beginnende	  scheidsrechter.	  	  

Fluiten 

het belangrijkste communicatiemiddel. Laat daarom de scheidsrechter hard en 
gedecideerd fluiten. Iedereen maakt fouten die worden geaccepteerd als hij duidelijk 
fluit en duidelijk wijst met een arm. Bij de zwaarste straf (voordeel), mag uiteraard 
niet worden gefloten, maar moet wel het voordeel worden aangegeven. 

Positionering 

Hockeystick loop. M.a.w. langs de lijn oplopen tot 23-m van de collega 
scheidsrechter, maar daarnaast ook tijdig naar de cirkel lopen om rustig in de buurt 
van het doel de aanval waar te nemen. wanneer acties zich in de cirkel afspelen, kan 
de scheidsrechter het beste naast het doel gaan staan (NB: veel beginnende 
scheidsrechters ‘durven’ niet tot in de cirkel te lopen). 

Signalering en aanwijzen 

 Aanwijzen van beslissingen: met één arm alleen de richting aangeven (rechts 
voor de aanval, links voor de verdediging). 

 Alleen richting aangeven als de collega scheidsrechter “daarom vraagt”. Nooit 
samen, gelijktijdig wijzen en/of fluiten. Mocht dit laatste zich per ongeluk toch 
voordoen dan fluit de scheidsrechter op wiens helft de overtreding heeft 
plaatsgevonden opnieuw en geeft hij de richting aan (de middenlijn beslist). De 
andere scheidsrechter laat op dat moment onmiddellijk zijn arm zakken. 

Samenwerking collega scheidsrechter 

 Door houding en uitstraling kunnen scheidsrechters laten zien dat zij een team 
zijn. 

 Scheidsrechters moeten elkaar zoveel mogelijk steunen (daarom juiste 
positionering belangrijk). 

 Het raadplegen van de collega scheidsrechter heeft alleen zin als hij het gezien 
kan hebben. 
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Bijlage	  3	  

Overzicht	  jaarlijks	  terugkerende	  actiepunten	  	  

Voorafgaande aan start seizoen 

 briefing aan alle CS-scheidsrechters bij start veld- en zaalseizoen 
 plaatsen van informatie arbitrageplan en nieuwe spelregels op website  

Bij aanvang seizoen 

 in samenwerking met de technische commissie trainers en coaches betrekken bij 
arbitrage jongste jeugd 

 organiseren instructieavond(en) voor ouders/verzorgers jongste jeugd 
 beschikbaar stellen boekje “3 Hoeraatjes voor Hockey”  
 updaten documentatie op de website over spelbegeleiding 
 opvragen lijst met fluiters bij de seniorenteams 
 “fluitniveau” vaststellen van de teams 

Acties in het kader van de opleiding van scheidsrechters 

 inplannen e-learning opleiding 
 informatie en instructies over deelname aan E-learning op de website plaatsen 
 data voor deelname aan E-learning en examendata publiceren op de website en 

opnemen in de agenda 
 cursisten uitnodigen voor deelname aan E-learning 
 cursisten inschrijven voor E-learning 
 praktijkavonden inplannen en publiceren op de website en registreren in de 

agenda 
 cursisten opgeven voor examen 
 selecteren kandidaten voor CS+ traject 
 zorgen voor stimulatie en selectie van bondsscheidsrechters 

Acties in het kader van de begeleiding van de scheidsrechters 

 vaststellen baseline én progress van de scheidsrechters	  

	  

	  


