Arbitragebeleid H.C. Voorne

Hellevoetsluis, maart 2021
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Organisatie
De organisatie van de Arbitrage commissie resulteert onder de HTZ.

Bestuur
De Arbitragecommissie wordt door het HTZ bestuurslid in het bestuur vertegenwoordigd.
Bestuurslid HTZ stuurt HTT en Arbitragecommissie aan.
De Arbitragecommissie bestaat uit minimaal 3 leden en wordt aangesteld door de HTZ. De leden
zijn onbeperkt herkiesbaar. (artikel 11 huishoudelijk reglement).

Organisatie Arbitragecommissie
Binnen de arbitrage kennen we de volgende leden met hun taken:

1. Voorzitter, die verantwoordelijk is voor het beleid en de communicatie naar HTZ en de
schakel naar de arbitrage tuchtcommissie en sanctie(s) (commissie)
2. Lid verantwoordelijk voor opleidingen
3. Lid verantwoordelijk voor de aanwijzingen scheidsrechters (planning)
4. Lid verantwoordelijk voor begeleiding

Vergadercyclus
Wenselijk minimaal 4 keer per seizoen:
•
•
•
•

Begin seizoen (planning)
Begin zaal
Na winterstop
Einde seizoen (evaluatie)
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Doelstelling
H.C. Voorne wil altijd de juiste scheidsrechters kunnen opstellen, die benodigd zijn voor de
wedstrijden en op onze velden gespeeld worden, ongeacht het niveau of klasse van de betrokken
teams.

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. (KNHB)
In de jongste jeugd (F en E) kan een wedstrijd niet gespeeld worden zonder spelleiders. Om hun
de regels te leren qua hockey maar ook in de omgang onder en met elkaar is begeleiding nodig.
Samen met de coaches hebben de spelleiders hierin een belangrijke taak. Ook ten opzicht van
het publiek en ouders hebben ze een uitdragende rol om het plezier in het spel te behouden 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 zorg dragen dat het beste van het spel bij de
hockeyers naar boven komt en de kwaliteit van het hockeyspel wordt verbeterd. Dit wordt mede
bereikt door de wedstrijd in een goede sfeer te spelen en adequaat op te treden als
scheidrechter.

Uitgangspunt (Artikel 11 van huishoudelijk regelement)
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 geborgd zijn binnen de club.
Naast het organiseren, begeleiden en opleiden van trainers en coaches, het selecteren van de
teams valt ook de keepercommissie en de arbitragecommissie onder Hockey Technisch Zaken
van H.C. Voorne (HTZ Voorne).

Het borgen houdt in dat we de kennis en kunde van het “fluiten” willen aanleren, onderhouden
en uitbreiden bij spelende en niet spelende leden door in de praktijk te fluiten, dit te trainen en
door jonge fluitisten te ondersteunen en begeleiden en bijscholing te organiseren, zal het niveau
van de fluiters verbeteren en brengen we voldoening bij de spelende teams.

Opleidingen

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. Vanaf 16 jaar (2e
jaars B - leeftijd) is dit verplicht.
Kinderen vanaf de C leeftijd bekend gemaakt moeten worden met het fluiten.
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•
•
•
•
•

H.C. Voorne voegt hier aan toe:

Ouders van de jongste jeugd opleiden als spelleiders bij de jongste jeugd
Alle elftal wedstrijden worden gefloten door, passende, gekwalificeerde
clubscheidsrechters
Alle spelende leden (vanaf 2e jaars B-leeftijd met een kaart) zijn beschikbaar om te
fluiten
Een ieder die wil, speler of ouder kan zich altijd aanmelden bij de arbitragecommissie
om op te gaan voor de spelleider cursus of clubscheidsrechter.
Spelers verplicht zijn om vanaf de A leeftijd hun clubscheidrechterskaart hebben
behaald. Wanneer een A-speler geen kaart heeft, loopt hij/zij risico dat hij/zij geen
wedstrijden mag spelen totdat de kaart behaald is.

H.C. Voorne plant ten minste twee keer per jaar een interne opleidingsavond in voor de 2e jaars
B jeugd, om het clubscheidsrechters examen met goed gevolg te kunnen afleggen. De
opleidingsruimte en de examenruimte worden door H.C. Voorne beschikbaar gesteld. In de regel
wordt extern een KNHB-examen afgelegd. De spelregeluitleg wordt in het clubhuis gegeven.
Om de scheidsrechters (in spé) op te leiden worden de volgende activiteiten ondernomen:
o

o

o

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 ouders en C teams uitgenodigd voor een korte
cursus spelbegeleider. Tijdens deze cursus worden de beginselen van het spel begeleiden
van jongste jeugdwedstrijden uitgelegd. Het uitvoeren van zijn/haar rol als
spelbegeleider wordt IN beginsel ondersteund door scheidsrechterbegeleiders.
Opleiding tot Club Scheidsrechter (spelregeldiploma)
In beginsel komen alle leden die in het seizoen 14 jaar worden en oudere leden zonder
scheidsrechterskaart voor deze cursus in aanmerking.
Deze cursus wordt inmiddels ook door de KNHB aangeboden in de e-learning vorm. Dus
thuis van achter de eigen computer de cursus volgen. Vanaf seizoen 2021-2022 zal Elearning mogelijk worden gemaakt.
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 voorlichtingsavond op de
club om te oefenen en vragen te beantwoorden. Dan volgt het meerkeuze examen dat op
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een avond in een zaal wordt afgenomen. Het examen wordt afgenomen door de door de
bond aangestelde Arbitrage Commissaris. Over de cursus data en tijden wordt
ruimschoots van te voren gecommuniceerd met de toekomstige cursisten en
teammanagers.
Een speler mag 2x examen doen.

Naast degenen die vanuit hun lidmaatschap en leeftijd worden geacht voor de cursus te slagen,
kunnen alle andere geïnteresseerden (belangstellende ouders, coaches en teammanagers) zich
aanmelden. Spelende leden hebben voorrang.

Nadat het examen met goed gevolg is afgelegd worden de scheidsrechters opgesteld tijdens 11tal wedstrijden. Tijdens deze wedstrijden worden de scheidsrechters begeleid.

De arbitragecommissie stuurt aan op het hebben van een poule van ambitieuze en enthousiaste
scheidsrechters die op zaterdag beschikbaar zijn. Op zaterdag zullen zij onze 1e lijnsjuniorenteams fluiten. Deze groep krijgt extra begeleiding, mogelijk met briefings vanuit onder
andere de KNHB.
Spelende leden krijgen voldoende gelegenheid om op een plezierige manier, met speluitleg,
oefenmogelijkheden en examenkansen, hun scheidsrechterskaart te behalen. We verwachten
daarom dat iedere speler in de A-lijn een scheidsrechterskaart haalt en daarna ingedeeld kan
worden voor het fluiten van wedstrijden.
Het niet hebben van een scheidsrechterskaart, kan leiden tot uitsluiting van wedstrijden. Vanaf
het seizoen 2021/2022 zal het bestuur van HC Voorne erop toezien dat elke speler in de A-lijn
een spelerskaart heeft en ernaar handelen wanneer dit niet het geval is.

Opleiding tot Club Scheidrechter plus (CS+) /Bondsscheidsrechter
De opleiding tot CS+ scheidsrechter verloopt via een leercoach op de club. Geïnteresseerden
voor deze opleiding kunnen zich vervoegen bij de Arbitrage Commissie om de opleiding in gang
te zetten. In de regel houdt dit verdieping en uitleg van de spelregels in, het zien van
overtredingen en het positioneren binnen het spel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het
signaleren en maken van afspraken met de medescheidsrechter, het optreden binnen het spel,
het bestraffen van overtredingen en het uitdelen van kaarten.

De opleiding tot bondscheidsrechter wordt door de KNHB georganiseerd en verloopt in principe
buiten de club om. Geïnteresseerden voor deze opleiding kunnen zich hiervoor eveneens
vervoegen bij de Arbitrage Commissie.
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De Arbitrage commissie heeft zich ten doel gesteld jaarlijks te inventariseren welke
scheidsrechters de CS+ opleiding willen starten, om daarmee het deskundige scheidsrechterscorps uit te kunnen breiden.

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 de jonge scheidsrechters te begeleiden zijn
begeleiders aanwezig om de arbitrage zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze begeleidingspool
is opgezet vanuit de arbitrage commissie en zorgt voor assistentie en begeleiding in de eerste
periode van fluitbeurten van nieuwe scheidsrechters.
Uitvoering begeleiding
De begeleiders spreken de scheidrechters voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd
en kunnen ook geconsulteerd worden over spelregelkennis, arbitrage-issues en over de praktijk
van het fluiten.
De begeleiders zijn (oud)bondsscheidsrechters, clubscheidrechters met ervaring en maken deel
uit van een pool van enthousiaste scheidsrechters.
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Aanwijzing van scheidsrechter(s)
De aanwijzing van scheidrechters is nader uitgewerkt in het uitvoeringsschema Aanwijzing
scheidsrechters en omvat voor wie en op welk niveau de scheidsrechter wordt aangewezen. Ook
is hier een beknopte fluitinstructie in weergegeven.
Juiste scheidsrechter op de juiste wedstrijd is het motto.

Rechten en plichten
Recht op scheidsrechters
Iedere speler die meedoet aan een door de Bond georganiseerde wedstrijd heeft recht op twee
gekwalificeerde scheidsrechters die de wedstrijd in goede banen leiden.
Plicht tot fluiten.

Ieder lid binnen H.C. Voorne heeft de plicht periodiek de begeleiding van een wedstrijd te
verzorgen.
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. Je bent in het bezit
van het spelregeldiploma als je aan kunt tonen dat je met goed gevolg het scheidsrechter examen
hebt afgelegd. H.C. Voorne organiseert minimaal één maal per seizoen deze cursus.

9

Sancties (Arbitrage)
Doelstelling:
H.C. Voorne ziet het als haar taak om de waarden en normen 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 Zaken (HTZ) en de Arbitrage Commissie spelen hier gezamenlijk
vanuit hun eigen taak een rol.
Taak Arbitrage
Binnen de arbitrage commissie is er een taak betreffende sancties. De taak hierbinnen is die
gerelateerd aan bovenstaand punt a:

“Sportief en respectvol gedrag van alle clubleden op en rond veld- en zaalwedstrijden”
We hebben het dan over het uitspreken van tucht ten aanzien gedrag van spelers, speelsters,
coaches, scheidsrechters, teammanagers en spelbegeleiders wat tijdens wedstrijden is getoond
en waarvoor ze gele of rode kaart hebben gekregen.

Ook het gedrag van veelvuldig niet op komen dagen als scheidsrechter/spelleider valt hieronder.
Gevolgen van je no-show 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, dan heeft dit in toenemende zwaarte gevolgen:

Bij de 1e keer:
Een extra fluitbeurt in het eerstkomende competitieweekend, ongeacht of er thuis of uit wordt
gespeeld. We beschouwen dit als een waarschuwing en tegelijkertijd als een herkansing.

Bij de 2e keer en opvolgende keren:
Speler wordt voor de eerstvolgende thuiswedstrijd geschorst. Tevens wordt de speler de
eerstvolgende speeldag opnieuw opgesteld voor een fluitbeurt, ongeacht of er thuis of uit wordt
gespeeld. Ook wordt de arbitragecommissie (en teammanager/coach) op de hoogte gebracht. Er
volgt een gesprek met de arbitragecommissie. De schorsingen kunnen oplopen als de no-show
blijft aanhouden.
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Presentielijst.
Om de genoemde maatregelen te kunnen hanteren, is er per competitieweekend een lijst met
scheidsrechters en spelleiders beschikbaar die daadwerkelijk hebben gefloten.
Melden doe je tijdig bij de wedstrijdtafel, zodat je naam wordt afgevinkt. Indien je niet beschikt
over een eigen scheidsrechtersfluit en een set kaarten, wordt deze door H.C. Voorne tegen het
inleveren van borg beschikbaar gesteld. Dit gebeurt aan de wedstrijdtafel.
De presentielijst wordt na afloop van alle gespeelde wedstrijden ingenomen door de
arbitragecommissie.

Hinderlijk gedrag

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 belangrijk dat zij hun verhaal bij de begeleiders kwijt
kunnen.
Begeleiders zullen 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 de tuchtcommissie van
H.C. Voorne.
Coaches worden geconfronteerd met no show.
Spelers uit alle teams die bij hun fluitbeurt 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 meegenomen.
Op deze manier is de coach op de hoogte.
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Tuchtcommissie
De tuchtcommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit maximaal drie
leden. De leden van de tuchtcommissie worden aangesteld voor een periode van 3 jaar en zijn
daarna onbeperkt herbenoembaar.
De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden in
overeenstemming met het in het tuchtreglement van de vereniging (artikel 12 van huishoudelijk
reglement). Deze commissie staat los van de arbitrage commissie.

Betreffende gele en rode kaarten en aan de hand van dit beleidsstuk ten aanzien van leden die
niet komen opdagen om te fluiten. Zodra er zaken aan het licht komen of gebeurd zijn waarbij de
handvatten, die we van de KNHB bond hebben gekregen, niet voldoen zal de arbitragecommissie
opschalen naar de tuchtcommissie en het HTZ.
Zie verder protocol tuchtcommissie.

Tot slot

De arbitragecommissie houdt zich het recht voor om bij signalen van clubgenoten of van buiten
de vereniging of eigen waarnemingen, een onderzoek te starten of een melding te doen bij de
tuchtcommissie / HTZ of het bestuur.

De Arbitragecommissie probeert aan de leden met deze procedure helderheid te geven over de
regelgeving op en om de hockeyvelden van H.C. Voorne. Met sportief spel en met respect voor
elkaar moeten we iedereen met plezier kunnen laten genieten van hockey bij H.C. Voorne.
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Jaarplan seizoen 2020-2021
Arbitragecommissie
Voorzitter
Aanwijzingen
KNHB regelgeving
Opleidingen
Begeleiding
Sancties
Notulen

Remco Schraven
Nader in te vullen
Bob Kern
Sjoerd van de Wal
Marijke Kerpel
Voorzitter, Kaartenadministratie met bond Martin Felling
Remco Schraven

Doelstellingen
• Arbitragebeleid herschrijven en laten plaatsen op de site.
• Begeleidingspool opzetten en in werking stellen om nieuwe fluiters te begeleiden.
• B-lijn op laten komen voor hun theoretische scheidsrechterskaart.
• Ouders enthousiasmeren spelleider te worden.
• 2e jaars D en C lijn informeren over hun rol als spelbegeleiders bij de 6 en 8-tallen.
• Clubscheidsrechters aanzetten tot het halen van hun CS+ licentie.
• Voor aanvang van het veld- en zaalseizoen een briefing te organiseren voor onze
clubscheidsrechters in combinatie met een speluitleg voor zowel veld- als zaalhockey.
Vanaf 2021/2022 zet H.C. Voorne in op:
-

-

Voor jeugdleden meer mogelijk maken in vaste duo’s te fluiten.
Jeugdleden op jongere leeftijd uitleg geven over het fluiten, bijvoorbeeld door de
scheidsrechterscursus via e-learning beschikbaar te stellen en hier in teamverband aan
mee te doen.
Jeugdleden laten fluiten bij trainingspartijtjes van het eigen team en van andere teams.
Stimuleren dat jeugdleden eerder hun scheidsrechterskaart halen.
Jeugdleden in de gelegenheid stellen mee te lopen met ervaren scheidsrechters bij
wedstrijden op laag niveau.
Jeugdleden laten fluiten / oefenen met fluiten bij jongste jeugd.
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