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Aanwijzingen (Planning Scheidsrechters) 

Protocol aanwijzingen planning scheidsrechters 
 

Werkwijze van H.C. Voorne bij indelen, aanwijzen van scheidsrechters: 

De planner is verantwoordelijk voor het indelen van de scheidsrechters en voor de spelleiders. 
Alle spelende leden, in het bezit van een scheidsrechterskaart,  zijn aangemeld op de ledenlijst 
en/of zijn opgenomen in de scheidsrechterslijst. Zij zijn beschikbaar om een (11-tal)wedstrijd te 
begeleiden. 

Volgens het aanwijzingsschema scheidsrechters (bijlage A) worden wedstrijden aangewezen 
aan het niveau van de fluiter(s). Dit schema en de fluitinstructie is bijlage A over de 
aanwijzingen. 

Ieder jeugd- en seniorenlid, in het bezit van een scheidsrechterskaart, is verplicht om 
wedstrijden te fluiten. Speel je thuis, dan kun je ingedeeld worden. Ook in een vrij speelweekend 
kun je ingedeeld worden. Houd hier rekening mee. Uitspelende teams hoeven geen 
scheidsrechter(s) te leveren. Seniorenleden kunnen zowel op zaterdag als ook op zondag 
worden ingedeeld.  

Zaal 
In principe speelt  ieder jeugdlid vanaf de 8-tallen in de zaal. Alle jeugdleden worden ingedeeld 
om zaalwedstrijden te fluiten, ook als je onverhoopt zelf niet speelt.  Spelers van dames en heren 
senioren teams (niet veteranen) worden ook voor wedstrijden in de zaal ingedeeld. 

De planningscommissie (arbitragecommissie) bepaalt wie er in staat zijn wedstrijden te leiden. 
In principe zullen er twee scheidsrechters voor een veldwedstrijd worden aangewezen die de 
betreffende wedstrijd goed kunnen leiden. De scheidsrechters worden gedurende het seizoen 
zoveel mogelijk bij verschillende teams ingedeeld. Dit bevordert het behoud van de nodige 
objectiviteit bij de scheidsrechter.  

Het fluiten wordt een taak en verantwoordelijkheid van het team met de teammanager / de 
coach / en soms de trainer als contactpersoon. De intentie van de arbitragecommissie is dat er 
op elke wedstrijd twee scheidsrechters staan die het leiden van een wedstrijd aan kunnen en 
tijdig klaar staan op de wedstrijddag.  

Wat te doen als je ingedeeld bent om te fluiten? 

-  Jij krijgt uiterlijk maandagavond, in de week voorafgaand aan de wedstrijd, per e-mail bericht 
welke wedstrijd je moet fluiten. Dit gaat via de planner van de arbitragecommissie die 
mailadressen via de  ledenadministratie van de hockeyclub kan inzien.  
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-  Houd er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor het z.s.m. doorgeven van het 
juiste mailadres aan de ledenadministratie. 

-  Jouw definitieve fluitbeurt staat uiterlijk maandagavond op de website. Via de mail vanuit de 
planner scheidsrechters word je ook persoonlijk op de hoogte gebracht. In de mail staat 
vermeld bij welk team en op welk veld je bent ingedeeld en welke scheidsrechterscode voor 
toegang tot het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) er is. Ook krijg je een melding vanuit 
LISA. 

-  Op de wedstrijddag meld je je uiterlijk 15 minuten

-  Heb je geen eigen fluitje, dan kun je bij de wedstrijdtafel een fluitje lenen tegen achterlating 
van een borg. Na afloop van de wedstrijd meld je weer bij de bar, dan ontvang je een 
consumptie en krijg je je borg retour bij inleveren van het fluitje. 

 voor de wedstrijd bij de wedstrijdtafel in 
het clubhuis. Daar noteren zij dat jij aanwezig bent. Neem een eigen FOXfluitje mee 
(eventueel en een pen/potlood/boekje). Ben je een nieuwe onervaren fluiter, dan neemt de 
begeleider op wedstrijddagen contact met je op. Hij of zij kan met je de wedstrijd doornemen. 

-  Je bent verplicht een afwijkende kleur jas/trui/shirt te dragen t.o.v. de kleur van de shirts van 
de teams die jij fluit. Op LISA vind je meestal het tenue van de tegenstander. De club heeft 
jasjes te leen om in te fluiten, in het grijs en ook enkelen in oranje. 

-  Vervolgens ga je alvast naar het veld waar je moet fluiten om kennis te maken met de teams 
en coaches. 

-  Zorg dat je op tijd op het veld bent. 

Beschikbaarheid 
Iedereen kan zijn/haar (extra) beschikbaarheid voor fluiten opgeven 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 scheidsrechters voor een langere termijn in te plannen. 
De planning voor de junioren wordt in drieën gesplitst.  

- De 1e planning is die van de voorcompetitie.  
- Hierna volgt de herindeling waarna de reguliere competitie van start gaat dit is de 2e 

planning; dit gebeurt voor de 1e helft van het seizoen (tot aan de zaal).  
- Vervolgens de 3e planning; dit betreft de 2e helft van de competitie. De 2e helft start 

medio maart en eindigt in mei/juni. 
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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 hier in deze categorie van 
afhankelijk. 

De wedstrijden van de senioren zijn gesplitst vanaf start competitie tot aan de zaal en de 2e 
planning na de zaal. 

We delen per blok jeugdleden meerdere keren in om zo de begeleiding beter tot zijn recht te 
laten komen. Door twee weken na de 1e fluitbeurt nogmaals te fluiten kan je het geleerde beter 
mee nemen in je gedrag langs de lijn. Als je het leuk vindt, kun je vaker ingezet worden. 

Wanneer definitief? 
De aanwijzingen zijn pas definitief uiterlijk maandagavond vóór de competitiedag van het 
speelweekend.  

Wat moet je doen als je verhinderd bent om te fluiten? 
Je bent 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. Licht de planner van de arbitragecommissie 
in als je een vervanger hebt geregeld. 

Let op: Zorg er bij het regelen van een vervanger voor dat je echt persoonlijk contact hebt gehad 
met je vervanger en dat deze heeft ingestemd met je verzoek. Een e-mail versturen of een 
voicemail inspreken is niet afdoende. Zorg ervoor dat je een persoonlijke toezegging hebt van 
degene die jou gaat vervangen. 

Als je weet wie jou gaat vervangen, geef je zijn/haar naam zo snel mogelijk door aan de 
arbitragecommissie/planner, zodat de naam wordt gewijzigd in LISA. Ook als je gewoon ruilt 
met iemand, wil de arbitragecommissie graag weten wie de wedstrijd gaat fluiten, graag even 
doorgeven dus. 

Laat de arbitragecommissie/planner weten als je door een blessure niet kunt fluiten, dan word 
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 ons dus op tijd. 
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Mochten al deze mogelijkheden geen uitkomst bieden (wat zeer zelden zal gebeuren), dan laat je 
dit uiterlijk donderdagavond voor de wedstrijd om 19.00 uur telefonisch weten aan de 
planner/arbitragecommissaris. 

Op de wedstrijddag is de arbitragecommissie niet in staat direct en adequate vervanging te 
verzorgen. Het niet op komen dagen veroorzaakt dus vervelende situaties en geeft problemen.  

Bij het niet op komen dagen (no-show) zijn de consequenties na te lezen in het arbitrage 
reglement. Dit kan extra fluitbeurten of schorsing voor een wedstrijd inhouden. 

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 gegeven en een eventuele opmerking kan je ook 
invullen. Je collega-fluiter dient dit ook te doen waarna de coach of teammanager de wedstrijd 
digitaal kan afsluiten. 
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