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Doelstelling 

Inleiding 

Geen hockey zonder scheidsrechters en veel leuker hockey met betrokken scheidsrechters en 

spelleiders. Daarom vindt H.C. Voorne het belangrijk om veel aandacht te geven aan de arbitrage. 

Binnen de club volgen we het arbitragebeleidsplan van de Hockeybond.  

Bij de jongste jeugd (F en E) kan een wedstrijd niet gespeeld worden zonder spelleiders. In het 

prille hockey leven van de kinderen is begeleiding nodig. Om hun de regels te leren qua hockey 

maar ook in de omgang onder en met elkaar. Samen met de coaches hebben de spelleiders hierin 

een belangrijke taak. Maar ook ten opzichte van het publiek en ouders hebben ze een uitdagende 

rol om het plezier in het spel en het spel zelf te begeleiden. 

In de jeugd vanaf de D tot en met de Senioren kan een wedstrijd niet worden gespeeld 

zonder scheidsrechters. Scheidsrechters kunnen in belangrijke mate zorg dragen dat het beste van 

het spel bij de hockeyers naar boven komt en de kwaliteit van het hockeyspel wordt verbeterd. Dit 

kan door de wedstrijd in een goede sfeer te laten spelen en op te treden op zaken die niets met 

hockey te maken hebben (overbodige fysieke en/of verbale acties). 

Uitgangspunt (Artikel 11 van huishoudelijk reglement) 

H.C. Voorne is een vereniging waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Vooral als het gaat over 

Hockey Technische zaken is het van essentieel belang dat deze worden geborgd binnen de club. 

Naast het organiseren, begeleiden en opleiden van trainers en coaches en begeleiders, het 

selecteren van de teams valt ook de keepercommissie en de arbitragecommissie onder het Hockey 

Technisch Team van H.C. Voorne (HTT Voorne).  

Het borgen houdt in dat we de kennis en kunde van het “fluiten” willen aanbrengen, onderhouden 

en uitbreiden bij spelende en niet spelende leden door in de praktijk te fluiten, dit te trainen en 

door te jonge fluitisten te ondersteunen en begeleiden en bijscholing te organiseren. 

Bij H.C. Voorne willen we altijd de “scheidsrechters” kunnen opstellen die passen bij de wedstrijden 

die op onze velden gespeeld worden ongeacht het niveau of klasse van de betrokken teams. Dit 

betekent dat er ook fluitisten bij de bond moeten fluiten om ervaring, kennis en kunde te vergaren 

om het doel te bereiken. 
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Doelstelling 

H.C. Voorne conformeert zich aan het (arbitrage-)beleid van de KNHB. Dit houdt in dat: 

 Alle leden vanaf de A-leeftijd en ouder hun scheidsrechters kaart halen 

 Er per 50 seniorleden een Bondsscheidsrechter geleverd moet worden 

 Kinderen vanaf de C leeftijd bekend gemaakt moeten worden met het fluiten 

H.C. Voorne voegt hier aan toe: 

 Alle leden worden in het seizoen dat ze 14 worden verplicht op te gaan voor hun 

scheidsrechters examen.  

 Alle leden vanaf de C leeftijd gaan op voor hun spelleiders [begeleiders] certificaat. 

 Ouders van de jongste jeugd worden ingezet als spelleiders bij de jongste jeugd 

 Alle elftal wedstrijden worden gefloten door, passende, gekwalificeerde clubscheidsrechters 

 Alle spelende leden met kaart zijn beschikbaar om te fluiten 

 Er een arbitragecommissie is die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de arbitrage. 

 Een ieder die wil, speler of ouder kan zich altijd aanmelden bij de arbitragecommissie om 

op te gaan voor de spelleider cursus of scheidsrechterskaart. 

  Spelers vanaf de A leeftijd moeten hun scheidsrechters kaart hebben gehaald. In het geval 

een speler dit niet doet, dan kan deze worden geschorst voor het spelen van competitie 

wedstrijden.  

Aanwijzing scheidrechters.  

Juiste scheidsrechter op de juiste wedstrijd is het motto, Onderstaand geeft de 

uitgangspunten om tot het motto te komen 

                Jongste jeugd 

Wie fluit Sen A B 
hoog 

B 
laag 

C 
hoog 

C 
laag 
 

D E - D 
acht 

E-
zes 

F 

Benjamins Spelen geen wedstrijden 

Ouder F Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 

Ouder E Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja 

1e jaar D  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

2e jaar D Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja 

1e jaar C Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja 

2e jaar C Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja 

1e jaar B Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja 

2e jaar B Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

1e jaar A Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2e jaar A Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Senioren Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Bonds arb. Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee 

Clublijst 
afhankelijk 
wensen 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Spelleiders 

Hoog = 1e klasse of hoger 

Laag = 2e klasse of lager 

Benjamins. Bij Benjamins ligt de nadruk op trainen en worden geen formele wedstrijden gespeeld. 

Wel is het van belang bij de Benjamins de basis principes van het Hockeyspel aan te leren. 

Voornamelijk de veiligheid moet hier onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast wordt 

uitgelegd dat slechts met het platte gedeelte van de stick gehockeyd mag worden  

F-jeugd. Voor de F-jeugd worden naast de wekelijkse training ook (3-tal) KNHB competitie 

wedstrijden gespeeld. Tijdens deze wedstrijden ligt de nadruk op het sociale aspect en het 

onderlinge samenspel.  

E-6-tallen. Voor de 6-tallen (op een kwart veld) wordt de begeleidende lat bij competitie 

wedstrijden weer wat hoger gelegd. Naast gevaarlijk spel en bolle kant stick wordt hier meer voor 

de overige overtredingen gefloten. Denk aan shoot en afhouden. Ook wordt hier met mini doeltjes 

gespeeld (plank hoogte).  

E en D 8-tallen. Jongste jeugd in 8-tallen wordt er meer als een volwaardig elftal gefloten. Voor 

iedere overtreding dient afgefloten te worden. De strafcorner komt erbij. De begeleidende rol 

neemt hierbij wel af maar uitleg en time-outs mogen nog steeds.  

D t/m A.  De wedstrijden uit deze categorie worden gefloten door opgeleide clubscheidsrechters. 

Senioren. Wedstrijden uit deze categorie worden gefloten door bevoegde senioren 

clubscheidsrechters. Jeugdleden mogen onder begeleiding, na overleg met de arbitragecommissie, 

samen met een ervaren scheidsrechter seniorenwedstrijden fluiten. 

Bondsscheidsrechters 

Er zijn wedstrijden waarbij de bondsscheidsrechter wordt ingedeeld; dit wordt bepaald door de 

KNHB. 

Als club nodigen we regelmatig ook “onze” bondsscheidsrechters de “moeilijkere” wedstrijden te 

fluiten. Daarnaast worden ze ook als gevraagd om de jongere scheidsrechters te begeleiden.   

Begeleiding  

Om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren worden op de zaterdag begeleiders ingezet om de 

scheidsrechters en spelleiders te begeleiden. Daar zijn met name 4 aspecten van belang: het  

positie kiezen, duidelijk fluiten, vertoond gedrag en hun houding (opstelling) naar spelers, coaches 

en publiek toe. Zowel tijdens het ochtendprogramma als tijdens het middagprogramma is er een 

begeleider beschikbaar voor arbitrage zaken, het begeleiden van scheidsrechters en het 

ondersteunen van het wedstrijdprogramma.  

Juiste scheidsrechter op de juiste wedstrijd.  

Door contact te hebben met de scheidsrechters over hun wensen en eisen en daarnaast continue 

op de hoogte te blijven van de vorderingen van de scheidsrechters op hun arbitrale pad via de 

begeleiders, kan steeds de juiste scheidsrechter op de juiste wedstrijd worden opgesteld. Deze 

informatie wordt in LISA ingebracht en kan zodanig gekoppeld worden.  

                                                                      6 



 

Organisatie  

In de organisatie is er dus steeds een linking pin tussen Bestuur en HTT, en een linking pin tussen 

HTT en Arbitrage. 

Bestuur 

In het bestuur is er een lid welke het HTT vertegenwoordigt. 

Bestuurslid HTT 

De voorzitter van het HTT neemt zitting in het bestuur. 

HTT 

De voorzitter van de Arbitragecommissie zit in het HTT. 

Arbitragecommissie 

Voorzitter Arbitrage is tevens lid van HTT. 

Formeel kent de Arbitragecommissie minimaal 3 en maximaal 5 leden. De leden worden voor 3 jaar 

benoemd door het bestuur. De leden zijn onbeperkt herkiesbaar. (artikel 11 

huishoudelijkreglement). 

Organisatie Arbitragecommissie 

 

Binnen de arbitragecommissie kennen we de volgende leden met hun taken: 

1. Voorzitter, welke verantwoordelijk is voor het beleid en de communicatie naar HTT en vise 

versa. 

2. Lid verantwoordelijk voor opleidingen 

3. Lid verantwoordelijk voor de aanwijzingen van scheidsrechters 

4. Lid verantwoordelijk voor de begeleiding 

5. 2 leden zijn betrokken bij het uitspreken van sancties 

6. 1 Lid is verantwoordelijk voor de verbinding tussen sanctie en arbitrage tuchtcommissie 

 

Administratieve ondersteuning van arbitragecommissie! 

De Tuchtcommissie:  is in seizoen 2015 -2016 in ontwikkeling! 

De arbitragecommissie, het HTT en het Bestuur zijn van plan in 2015 – 2016 een organisatorische 

voorziening te ontwikkelen voor Tuchtzaken bij H.C. Voorne.  De huidige situatie is zo dat de 

arbitragecommissie de KNHB schorsingen m.b.t. Rode en Gele kaarten regelt. Daarnaast kan de 

arbitragecommissie ingebrachte incidenten m.b.t. ongewenst gedrag nader onderzoeken. Een en 

ander geschiedt dan in overleg met het bestuurslid Sportiviteit en Respect. 
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Vergadercyclus 

Minimaal 4 keer per seizoen; 

 Begin seizoen (planning) 

 Begin Zaal 

 Na winterstop 

 Einde seizoen (evaluatie) 

Opleidingen  

Om de scheidsrechters (in spé) op te leiden worden de volgende activiteiten ondernomen: 

Voorbereiding fluiten 3 tal hockey 

Ieder seizoen wordt aan het begin van het seizoen voorlichting gegeven aan de ouders en 

begeleiders van de nieuwe E en F-jeugd. Tijdens deze voorlichting wordt ook aandacht gegeven 

aan het begeleiden van de wedstrijden. 

Voorbereiding 6, en 8-tal hockey 

Aan de start van het seizoen worden de C teams uitgenodigd voor een korte cursus, meestal is dit 

voor, tijdens of na de training van het team. Tijdens deze cursus worden de beginselen van het 

spelbegeleiden van jongste jeugdwedstrijden uitgelegd. Tijdens alle wedstrijden die jongste jeugd 

6-tallen spelen is een ouder die fluit en onder haar of zijn vleugels kan een jeugdlid het fluiten 

beleven. Dit wordt ondersteund door begelediers welke over de velden rondlopen.  

Opleiding tot ClubScheidsrechter (spelregeldiploma) 

Doorgaans wordt er twee maal per jaar wordt een cursus tot Clubscheidsrechter [CS] gegeven. In 

beginsel komen alle leden die in het seizoen 14 jaar worden en oudere leden zonder 

scheidsrechterskaart voor deze cursus in aanmerking. Met ingang van 1 september 2012 wordt 

deze cursus door de KNHB aangeboden in de e-learning vorm. Dus thuis van achter de eigen 

computer de cursus volgen! Ingeschreven kandidaten krijgen via een inlogcode toegang tot de 

cursus. Ze krijgen 30 dagen de tijd om zich de stof eigen te maken. Daarop volgt een oefenavond 

met scheidsrechters op de club om te oefenen en vragen te beantwoorden. Dan volgt de week erop 

het meerkeuze examen dat op een avond in een zaal wordt afgenomen. Het examen wordt 

afgenomen door de door de bond aangestelde Arbitragecommissaris. Over de cursus data en tijden 

wordt ruimschoots van te voren gecommuniceerd met de toekomstige cursisten. Naast degenen die 

vanuit hun lidmaatschap en leeftijd worden geacht voor de cursus te slagen, kunnen alle andere 

geïnteresseerden zich aanmelden voor de cursus. Wij denken hier aan belangstellende ouders, 

coaches en teammanagers. Spelende leden hebben voorrang.  

Nadat het examen met goed gevolg is afgelegd worden de scheidsrechters opgesteld tijdens  

11-tal wedstrijden. Tijdens deze wedstrijden worden de scheidsrechters begeleid.  
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Clubscheidsrechter plus (CS+)  

 

Het streven van de arbitragecommissie is om er voor te zorgen dat we elk seizoen een poule 

hebben waar ambitieuze en enthousiaste scheidsrechters aan deelnemen die op zaterdag 

beschikbaar zijn. Op zaterdag zullen zij onze juniorenteams fluiten die minimaal 1e klasse en hoger 

spelen. Deze klassenindeling geldt voor de voorcompetitie e/o tijdens de reguliere competitie. Deze 

groep krijgt extra begeleiding en er zijn ook enkele theoretische avonden. 

Opleiding tot Bondsscheidsrechter 

De opleiding tot bondscheidsrechter wordt door de KNHB georganiseerd en verloopt in principe 

buiten de club om. Geïnteresseerden voor deze opleiding kunnen zich vervoegen bij de 

Arbitragecommissie om de opleiding in gang te zetten. 

Door contact te hebben met de scheidsrechters over hun wensen en eisen en daarnaast continue 

op de hoogte te blijven van de vorderingen van de scheidsrechters op hun arbitrale pad via de 

begeleiders kan steeds de juiste scheidsrechter op de juiste wedstrijd worden opgesteld. 

Begeleiding 

Om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren en er op toe te zien of de scheidsrechters er zijn, 

lopen er elke zaterdagochtend- en middag begeleiders rond om te helpen de arbitrage zo goed 

mogelijk te laten verlopen.  

De begeleiders spreken de scheidrechters voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd en 

kunnen ook geconsulteerd worden over spelregelkennis, arbitrage situaties en over de praktijk van 

het fluiten. Indien zij er aanleiding toe zien, geven zij ook terugkoppeling aan arbitragecommissie 

om hen te helpen de indeling te verbeteren en om talent de kans te geven “hoger” tegaan fluiten.  

De begeleiders zijn (oud)bondsscheidsrechters, clubscheidrechters met ervaring of ouders.  

Rechten en plichten 

Recht op scheidsrechters.  

Iedere speler die meedoet aan een door de Bond georganiseerde wedstrijd heeft recht op twee 

gekwalificeerde scheidsrechters /spelleiders die de wedstrijd in goede banen leiden. 

Plicht tot fluiten.  

Ieder lid binnen H.C. Voorne heeft de plicht periodiek een wedstrijd te fluiten c.q. de begeleiding 

van een wedstrijd te verzorgen. De Aanwijzer van de Arbitragecommissie zorgt ervoor dat het 

betreffende lid dat wordt ingepland voor een wedstrijd, tijdig wordt geïnformeerd. In het hoofdstuk 

aanwijzingen wordt de procedure uitgelegd.  
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Plicht tot bezit van spelregeldiploma:  

De KNHB schrijft voor dat om aan de KNHB competitie mee te mogen doen ieder jeugdlid in de A-

categorie en ieder senior lid moet beschikken over een spelregeldiploma. H.C. Voorne neemt dit 

één op één over. Je bent in het bezit van het spelregeldiploma als je aan kunt tonen met goed 

gevolg een scheidsrechter examen te hebben afgelegd. H.C. Voorne organiseert minimaal één maal 

per seizoen deze cursus zodat dat geen belemmering is om het spelregeldiploma te bemachtigen. 

Leden met A leeftijd of ouder mogen niet spelen zonder CS kaart tenzij het bestuur anders beslist. 

 

Sancties  

Doelstelling: 

Hockey club Voorne ziet het als haar taak om de normen en waarden binnen de club te 

waarborgen. Dat wil zeggen: 

a. Sportief en respectvol gedrag van alle clubleden op en rond veld- en zaalwedstrijden.  
b. Sportief en respectvol gedrag van personen langs de lijn en op het clubterrein. 
c. Sportief en respectvol gedrag van onze leden en hun familie langs de lijn en bij andere 

hockey clubs. 

Het bestuur, Hockey Technisch Team (HTT) en de arbitragecommissie als onderdeel van het HTT 

spelen hier gezamenlijk en vanuit hun eigen taak een rol in. 

Ook de arbitragecommissie heeft de bevoegdheid tot Sancties over te gaan. . Dit binnen het kader  

van punt a: 

“Sportief en respectvol gedrag van alle clubleden op en rond veld- en zaalwedstrijden” 

We hebben het dan over het uitvaardigen van maatregelen als gevolg van ongewenst gedrag van 

spelers, speelsters, coaches, scheidsrechters, teammanagers, begeleiders en spelbegeleiders 

tijdens wedstrijden. En waarvoor men een gele of rode kaart heeft gekregen. Eveneens treft de 

arbitragecommissie maatregelen bij het niet op komen dagen als scheidsrechter dan wel spelleider. 

We doen dit aan de hand van de richtlijnen die de KNHB daarover heeft vastgelegd. De 

maatregelen m.b.t. het ontvangen van gele en rode kaarten en het niet verschijnen (no show) om 

te fluiten, worden hierna beschreven. Overige zaken van ongewenst gedrag kunnen worden 

doorgeschoven naar het HTT, de eventuele tuchtcommissie en als laatste het bestuurlid  

Sportiviteit en Respect. 

Procedure: 

De tucht commissie heeft de eisen van de bond in de volgende procedure vastgelegd. 

Spelers en begeleiders: 

1. Alle kaarten worden administratief bij gehouden door de arbitragecommissie waaronder ook 
de aard van de kaart (fysiek, verbaal of overig) 

2. Eerste gele kaart [zaal], tweede gele kaarten [veld en zaal] en alle rode kaarten worden in 
samenspraak met de penningmeester financieel afgewikkeld.  

3. Bij de 1e gele kaart [alleen veld] wordt de zaak alleen administratief afgewikkeld.  

Spelers  

4. Bij de 2e gele kaart [veld en zaal] vindt er een gesprek plaats met de betrokkene en de 
tuchtcommissie waarbij minimaal twee leden van de arbitragecommissie aanwezig zijn. 
Hierbij proberen we gezamenlijk de redenen van de kaarten te achterhalen en welk gedrag 
van de speler daarvan de oorzaak kan zijn. Vandaar uit proberen we mogelijke oplossingen 
te bedenken die verder kaarten voorkomen. 

5. Bij de 3e gele kaart wordt de speler minimaal (voor) een wedstrijd geschorst (maar de 
tuchtcommissie kan deze straf verhogen), voor de eerst komende wedstrijd en vindt er 
wederom een gesprek met de tuchtcommissie plaats. 
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6. Bij een 4e gele kaart en verder vinden er steeds gesprekken plaats en kan de tuchtcommissie 

de standaard schorsing verhogen naar meer wedstrijden. 
7. Kaarten vervallen in principe per seizoen, Als de laatste kaart een schorsing opgeleverd, zal 

die schorsing in het nieuwe seizoen uitgezeten moeten worden. Kaarten voor de zaal en veld 
worden apart geteld. 

8. Bij een rode kaart wordt de betrokken speler minimaal voor één wedstrijd geschorst. Bij 
bepaalde overtredingen soms meteen 2. Er vindt een gesprek plaats met de tuchtcommissie.  
Hierbij neemt de commissie ook notie van het rapport van de scheidsrechter die verplicht is 
om een rapport te maken.  Een rode kaart wordt altijd gemeld aan het HTT en het bestuur.  

9. Na onderzoek door de tuchtcommissie kan, als de aard van de rode kaart daar aanleiding toe 
geeft, het onderzoek uitgebreid worden met het HTT en het bestuur dan wel de “Normen en 
waarden” commissie. De tuchtcommissie kan een straf opleggen, Het bestuur kan de straf 
desgewenst verzwaren.  

Begeleiders: 

 

10. Gele en rode kaarten voor coaches, trainers begeleiders, teammanagers worden in 
gezamenlijkheid met het HTT onderzocht en vinden de gespreken dus binnen de 
tuchtcommissie plaats in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het HTT. De 
tuchtcommissie kan in deze situaties ook de zaak voorleggen bij het bestuur dan wel bij de 
waarden en normen commissie. Straffen zullen in principe maatwerk zijn passend bij het 
incident. 
 

Gevolgen van je no-show 

Bij het niet op komen dagen van scheidsrechters  

Een no-show is niet verschenen tijdens, of het niet verzorgen van een adequate vervanging voor 

een arbitrage verplichting. Komt de scheidsrechter niet opdagen bij de toegewezen wedstrijd om te 

fluiten (het niet ontvangen van de mail is geen reden), dan zijn de volgende effecten voor zijn / 

haar rekening. Raadpleeg dus altijd het wedstrijdschema!   

Gevolgen in toenemende zwaarte zijn: 

Bij de 1e keer: 

Je krijgt een extra fluitbeurt in het eerstkomende competitieweekend, ongeacht of je een thuis- of 

een uitwedstrijd speelt Beschouw dit als een waarschuwing en tegelijkertijd als een herkansing. 

Een 2e keer: 

Je wordt dan als speler geschorst voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Tevens wordt je de 

eerstvolgende speeldag opnieuw opgesteld voor een fluitbeurt, ongeacht of je een thuis- of een 

uitwedstrijd speelt (zie ook bij 3e keer).  

Een 3e keer: 

Je wordt dan als speler geschorst voor de eerstvolgende 2 wedstrijden. Daarnaast wordt je de 

eerstvolgende 2 speeldagen opnieuw opgesteld als scheidsrechter, ongeacht of je een thuis- of een 

uitwedstrijd speelt. Tevens volgt er een gesprek met de arbitragecommissie. 

Presentielijst.  

Om de genoemde maatregelen te kunnen hanteren, is het noodzakelijk dat er per 

competitieweekend een lijst wordt gemaakt met scheidsrechters en spelleiders die daadwerkelijk 

hebben gefloten. Dit doe je door je tijdig te melden bij de wedstrijdtafel / bar (15 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd) zodat je naam wordt genoteerd en dat je de wedstrijd gaat fluiten. Het 

is dus van belang je aan te melden als je een fluitbeurt hebt. De wedstrijdtafel / bar maakt een 

aantekening van je aanmelding. De presentielijst wordt na afloop van alle gespeelde wedstrijden 

ingenomen door de arbitragecommissie en staat die aantekening, er niet, staat het officieel vast 

dat je niet bent op komen dagen. In dit geval ontstaan de effecten, zoals hierboven worden 

omschreven.                                                    11 



 

 

Ongewenst gedrag van ouders/coaches langs de lijn.  

Het komt regelmatig voor dat fanatieke ouders/coaches kritiek uiten op beginnende 

scheidsrechters. Voor deze scheidsrechters is het dan belangrijk dat zij hun verhaal bij de 

begeleiders kwijt kunnen. Daarnaast kan de begeleiders tijdens wedstrijden ouders/coaches op 

ongewenst gedrag aanspreken. Op deze manier neemt de vereniging actie op het gebied van 

"Sportiviteit en Respect". De scheidrechters, spelleiders en begeleiders kunnen een klacht indienen 

bij het bestuurslid Sportiviteit en Respect. 

Probleem voor coaches. 

Spelers uit alle teams die bij hun scheidsrechtersbeurt niet zijn komen opdagen, kunnen worden 

geschorst. Om het probleem van coaches - die deze geschorste spelers wel willen opstellen – te 

voorkomen, wordt de coach van het desbetreffende team in alle scheidsrechter communicatie in 

gekopieerd. Op deze manier is de coach op de hoogte en medeverantwoordelijk. 

Dit doet de cie door maatregelen te treffen als individuele leden en/of teams gedragsregels 

overtreden. Het gaat om het overtreden van sportief en respectvol gedrag. Zowel op het speel veld 

als op het terrein van de vereniging. 

Beroepsmogelijkheid 

Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke of een verbale overtreding, 

dient de vereniging er voor te zorgen, dat het Meldingsformulier Wangedrag Junioren voor 12.00 

uur op de tweede maandag na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld op het 

bondsbureau ontvangen is. Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging. Een door de 

jeugdspeler zelf geschreven verhaal (verklaring), stelt de Tuchtcommissie erg op prijs. [art. 5.7 

tuchtreglement] 

Boven de standaard schorsing van de bond kan de arbitragecommissie een extra straf toekennen. 

Leden die het niet eens zijn met deze extra straf kunnen tegen een dergelijke uitspraak van de 

arbitragecommissie in beroep gaan bij het bestuurslid Sportiviteit en Respect van H.C. Voorne  

Tot slot 

De arbitragecommissie houdt zich het recht voor om een onderzoek te starten als er bij haar 

incidenten gemeld worden van bijv. wangedrag, problemen met de arbitrage, e.d. Op basis van 

hoor en wederhoor zal informatie worden verzameld. Naar het oordeel van de arbitragecommissie 

zal, indien nodig, het HTT en/of het bestuur geïnformeerd ofwel betrokken worden.  

De arbitragecommissie probeert met deze uitleg en procedure helderheid binnen H.C. Voorne te 

geven aan ieder clublid. We hopen de regels zo min mogelijk nodig te hebben en dat we met 

sportief spel en met respect voor elkaar een ieder met plezier kunnen laten hockeyen bij  

H.C. Voorne.  
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Aanwijzingen (Planning) 

 

Organisatie en indeling van scheidsrechters voor alle wedstrijden. Werkwijze van H.C. Voorne bij 

indelen, aanwijzen van scheidsrechters: 

De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor het indelen van de scheidsrechters en voor de 

spelleiders. Alle spelende leden, in het bezit van een scheidsrechterskaart, worden opgenomen in 

de scheidsrechterslijst en zijn dus beschikbaar om een (11-tal of een lagere) wedstrijd te 

begeleiden.  

Volgens een (leidend) schema hebben wij binnen de arbitragecommissie van H.C. Voorne bepaald 

hoe de wedstrijden worden aangewezen. Dit schema en verdere uitleg over de aanwijzingen binnen 

Voorne, staan vermeld in paragraaf aanwijzing scheidrechters.  

 

Ieder jeugd- en senioren lid, in het bezit van een scheidsrechterskaart, is verplicht om te fluiten. 

Speel je thuis, dan kun je ingedeeld worden. Ook in een vrij speelweekend kan je ingedeeld 

worden. Houd hier rekening mee.  

Seniorenleden kunnen zowel op zater- als ook op zondag worden ingedeeld en dit zal zo veel 

mogelijk aan het begin van het seizoen worden geïnventariseerd door de teammanager / coach. 

Aan de hand van je gemaakte keuze, wordt je ingedeeld. In principe speelt een ieder jeugdlid in de 

zaal. Alle jeugdleden worden dan ook ingedeeld om zaalwedstrijden te fluiten ook als je onverhoopt 

zelf niet hoeft te spelen. Spelers van dames en heren senioren teams (niet veteranen) worden ook 

voor een wedstrijd in de zaal ingedeeld. 

Doordat wijzelf als arbitragecommissie bepalen wie er in staat zijn wedstrijden te leiden in plaats 

van dat er “zomaar iemand” wordt aangewezen, voorkomt dit een hoop ergernis. In principe zullen 

er twee personen zijn aangewezen die de betreffende wedstrijd goed aan kunnen (In de zaal is dat 

één persoon). Bij het indelen van clubscheidsrechters is het streven om hen in de loop der tijd 

zoveel mogelijk verschillende teams te laten fluiten. Dit bevordert een behoud van de nodige 

objectiviteit bij de scheidsrechter. Dit is een keuze en het moment is afhankelijk van de 

beschikbaarheid; het moet echter wel altijd een punt van aandacht blijven zodat we het keuze 

moment goed kunnen blijven onderbouwen. 

Het fluiten wordt een taak en verantwoordelijkheid van het team met de teammanager / de coach / 

de trainer als leidend persoon. Het team geeft de aanwijzing van een speler/speelster door aan het 

betreffende teamlid waardoor deze dan verantwoordelijk wordt voor de aanwezigheid bij de 

wedstrijd. De intentie van de arbitragecommissie is dat er op elke wedstrijd twee scheidsrechters 

staan die het leiden van een wedstrijd aan kunnen en klaar staan op de wedstrijddag. Daarom is 

het onze taak de processen te verzorgen. 

Wat te doen als je ingedeeld bent om te fluiten? 

- Jouw teammanager cq. coach krijgt uiterlijk maandagavond per e-mail bericht welke speler er 

van het team is ingedeeld en welke wedstrijd je moet fluiten. Dit gaat via de mailadressen die in 

de ledenadministratie van de hockeyclub staan. Krijg je die email niet, dan staat daar niet het 

juiste mailadres en moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie. 

- Jouw definitieve fluitbeurt staat uiterlijk maandagavond laat ook op de website. Via de 

teammanager / coach van je team wordt je ook persoonlijk op de hoogte gebracht. Ook krijg je 

een melding vanuit LISA en het digitaal wedstrijdformulier (DWF). 
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- Op de wedstrijddag dien je uiterlijk 15 minuten van tevoren je te melden bij de wedstrijdtafel/bar 

in het clubhuis. Daar noteren zij dat jij aanwezig bent. Neem een fluitje en een pen/potlood 

mee. Denk ook aan je scheidsrechterskaart en neem deze van huis mee. Als er een begeleider 

is dan kan je die bij de lange tafel achterin het clubhuis vinden. Hij of zij kan met je de 

wedstrijd doornemen. 

- Heb je geen eigen fluitje, dan kun je bij de wedstrijdtafel / bar een fluitje lenen tegen achterlating 

van een onderpand bijvoorbeeld een stick of sleutels. Na afloop van de wedstrijd meld je weer 

bij de wedstrijd / bar, dan ontvang je een consumptie en krijg je je onderpand retour. 

- Je bent verplicht een tegengestelde kleur jas/trui/shirt te dragen – anders die van de 2 teams die 

jij fluit; check dus van te voren even op de website van de KNHB welke kleur het tenue van de 

tegenstander is, zodat hier bij aanvang van de wedstrijd geen problemen over ontstaan. De club 

heeft jasjes te leen om in te fluiten, in het grijs en ook enkele in oranje. 

- Vervolgens ga je alvast naar het veld waar je moet fluiten om kennis te maken met je 

medescheidsrechter en de coaches. 

- Zorg dat je op tijd bent, dat geeft rust bij de wedstrijdtafel, maar vooral ook bij de coaches en 

spelers. 

Beschikbaarheid 

Iedereen kan zijn/haar (extra) beschikbaarheid voor fluiten op geven aan de arbitragecommissie 

door middel van een e-mail naar de arbitragecommissaris, e-mailadres: arbitrage@hcvoorne.nl  De 

leden die niets aangeven worden verondersteld altijd beschikbaar te zijn. 

Planning en definitieve aanwijzingen 

De arbitragecommissie streeft er naar de aanwijzingen van scheidsrechters op langere termijn in te 

plannen. De planning voor de junioren wordt in drieën gesplitst. De 1e planning is die van de 

voorcompetitie; dit zijn 4, 5 of 6 wedstrijden (afhankelijk van de poule-indeling). Hierna volgt de 

herindeling waarna de reguliere competitie van start gaat. Hier maken wij de 2e planning; dit 

gebeurt voor de 1e helft van het seizoen (tot aan de zaal) en vervolgens maken we de 3e planning; 

dit betreft de 2e helft van de competitie. De 2e helft start medio maart en eindigt in mei/juni. 

De aanwijzing bij de jongste jeugd gebeurt in 4 periodes omdat de KNHB na elke periode de teams 

opnieuw indeelt; de planning en aanwijzing van spelleiders is in deze categorie hier dus van 

afhankelijk. 

De wedstrijden van de senioren splitsen we op in tweeën. De eerste planning is vanaf start 

competitie tot aan de zaal. De 2e planning zal voor de 2e helft van het seizoen gebeuren. 

We delen per blok jeugdleden meerdere keren in om zo de begeleiding beter tot zijn recht te laten 

komen. Door twee weken na de begeleiding nogmaals te fluiten kan je het geleerde beter 

meenemen in je gedrag langs de lijn. Degene die na drie keer fluiten het leuk vinden zullen dan op 

eigen verzoek ook in het volgende blok vaker ingezet worden. 

Wanneer definitief? 

De aanwijzingen (indeling van de scheidsrechters) op de langere termijn zijn altijd voorlopig. De 

aanwijzingen zijn pas definitief uiterlijk maandagavond vóór de competitiedag van het 

speelweekend.  
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Wat moet je doen als je verhinderd bent om te fluiten? 

Bij de mail van “aanwijzing om te fluiten” wordt een procedure verstrekt getiteld. 

Bij de mail van “aanwijzing om te fluiten” wordt een procedure verstrekt “Waar heb je 
rekening mee te houden bij het fluiten op het veld en in de zaal. “Lees deze goed door”! 

De gevolgen voor jou bij het niet op komen dagen (een no-show) zijn in het hoofdstuk “Gevolgen 

van je no-show” elders in dit document uitgelegd. 

- De aangewezen scheidsrechter is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een 

vervanger! 

- Voor jeugdleden heeft het de voorkeur deze vervanging binnen het eigen team te 

regelen. Doe dit meteen! Wacht hier niet mee. Lukt het niet, overleg met je coach / 

teammanager van je eigen team zodat die je hierbij kan helpen. 

- Voor seniorenleden maakt het niet uit, het enige waar je wel op moet letten dat jouw 

vervanger op hetzelfde niveau kan fluiten. Er wordt goed over de planning en sommige 

wedstrijden nagedacht en deze kunnen niet zomaar door iedereen gefloten worden. 

Om alle leden, dus de jeugd- en de seniorenleden, hier een handje bij te helpen, staat er in de 

toekomst een overzicht op de site klaar (achter inlogcode) van alle gekwalificeerde scheidsrechters 

gesorteerd op team en gesorteerd op naam.  

Let op: Het regelen van een vervanger mag niet per e-mail of door inspreken in een 

antwoordapparaat c.q. voicemail worden geregeld. Je dient daadwerkelijk de (persoonlijke) 

toezegging van de ander te krijgen! 

- Als je weet wie je gaat vervangen, geef zijn/haar naam zo snel mogelijk door, zodat wij de naam 

kunnen veranderen op de site. Ook als je gewoon ruilt met iemand, wil de arbitragecommissie 

graag weten wie de wedstrijd gaat fluiten, doorgeven dus! 

- Laat ons weten als je door een blessure niet kunt fluiten, dan wordt je niet ingedeeld. Als je 

hersteld bent van de blessure, horen we dit ook weer graag. Als je een andere goede reden 

hebt waarom je op een bepaalde dag niet kunt fluiten is het handig dat door te geven aan de 

commissie. Let wel, wij moeten dit wel op tijd weten. Op maandag gaat de planning definitief 

eruit en zodra wij gepland hebben, ben je zelf verantwoordelijk voor de wedstrijd en moet je 

dus vervanging regelen. Dus, informeer de “aanwijzer” op tijd! 

-  Op de wedstrijddag is de arbitragecommissaris niet meer in staat direct en adequate vervanging 

te verzorgen. Het niet op komen dagen veroorzaakt dus vervelende situaties en geeft 

problemen. De wedstrijdtafel bij de bar is het aanspreekpunt bij (deze) calamiteiten en houd er 

rekening mee dat zij met extra werkzaamheden worden belast. Maar vooral het team en de 

spelers zijn de dupe! 

 

Afhandeling wedstrijdformulier 

Na afloop van je gefloten wedstrijd, dien je het wedstrijdformulier, digitaal, volledig in te vullen! 

Hiervoor heb je je kaartnummer en wedstrijdcode nodig. De eindstand, eventueel uitgedeelde 

kaarten, de naam van aan wie je de kaarten hebt geveven en en eventuele opmerking kan je ook 

invullen. Je collega dient dit ook te doen waarna de coach of teammanager de wedstrijd digitaal 

kan afsluiten. 
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Jaarplan seizoen 2015-2016  

 

Arbitragecommissie 

 

Voorzitter  Dick Verburg [waarnemend voorzitter] 

Aanwijzingen  Patrick Ras en Friso Schmalz  [waarnemers i.v.m. vacature] 

Opleidingen  Gabriëlle Bosch 

Begeleiding  Friso Schmalz 

Rode en gele kaarten   Patrick Ras 

Sancties  Patrick, Dick en Friso 

Notulen   Vacature 

 

Doelstellingen  

 

 B-lijn haalt hun theoretische scheidsrechterkaart  

 B-lijn fluit onder begeleiding enkele wedstrijden 

 C-lijn haalt hun spelleiderscertificaat en “fluitend het seizoen door” 

 C-lijn wordt begeleid als spelleider. 

 Ouders bewegen tot halen van het spelleiders certificaat van de club. 

 Ouders begeleiden als spelleider 

 Begeleidingsteam opzetten om jeugd te begeleiden bij het fluiten 

 Leden aanzetten tot bondsscheidsrechter 

 Jongeren en ouderen die aangeven graag (meer) te willen fluiten begeleiden. 

 Oefen fluitavond voor de zaal competitie organiseren 

 Coaches enthousiasmeren om hun kaart te halen 
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