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Inleiding 
Dit plan beschrijft het beleid MHCT voor de arbitrage. Het omvat het beleid t.a.v. opleiding, 

begeleiding, aanwijzing en sancties van scheidsrechters. Het doel van het arbitrageplan is om een 

structuur te bieden waar binnen de arbitrage bij MHCT naar een hoger plan getild kan worden. 

Door structureel te werken aan opleiding en begeleiding van onze clubscheidsrechters streven we er 

naar het algehele niveau van de arbitrage bij MHCT te verhogen. Wij willen het aantal mensen 

vergroten dat met plezier en op een goed niveau scheidsrechter bij een hockeywedstrijd is. Fluiten 

op een goed niveau betekent dat het niveau van de scheidsrechters past bij het niveau van de 

wedstrijd. Plezier in fluiten heeft te maken met de erkenning en het respect van de spelers, coaches 

en publiek voor de scheidsrechter. 

 

 

 

De arbitragecommissie MHC Teteringen,  

 

Voorzitter: Jeroen Bouwman 

Wedstrijdsecretaris: Jany Singendonk 

Opleider scheidsrechters: Gerard Rademakers 

CS+ opleider/coördinator: Ben van Schijndel 

Lid: Peter Miltenburg 

Tuchtzaken: Jan-Willem Beukers 

 

 

 

Begrippenlijst 
CS Club Scheidsrechter 

CS+ Club Scheidsrechter Plus 

Spelend lid lid dat officiële (door de KNHB) georganiseerde wedstrijden speelt 

 

 

Opleiding 

Opleiding tot clubscheidsrechter 

Fluiten is een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging. Ieder 

jeugdlid haalt de scheidsrechterskaart in jaar dat ze 15 worden. Ieder spelend seniorenlid heeft een 

scheidsrechterskaart, en zal zo niet, alsnog examen doen. Ouders van jeugdleden worden zo veel 

mogelijk gestimuleerd om een scheidsrechterskaart te halen. 

Eén tot 2 maal per jaar wordt door de vereniging een scheidsrechterscursus en examen 

georganiseerd. Daarnaast wordt vanuit de KNHB een digitale leeromgeving aangeboden ter 

voorbereiding op dit examen.  

CS+ en bondscheidsrechter 

Clubscheidsrechters die fluiten leuk vinden en beter willen worden, kunnen worden toegelaten tot 

de opleiding tot CS+ scheidsrechter. Doelstelling is om jaarlijks ten minste 2 CS+ scheidsrechters op 
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te leiden, eventueel in samenwerking met omliggende verenigingen. Binnen de Arbitragecommissie 

MHCT is een draaiboek voor de CS+opleiding beschikbaar.  

Scheidsrechters met voldoende ervaring en kwaliteit kunnen door de arbitragecommissie worden 

voorgedragen aan de KNHB voor de opleiding tot bondsscheidsrechter. 

Begeleiding 

1. Scheidsrechters die net hun CS-kaart hebben gehaald, zullen de eerst wedstrijd fluiten samen 

met een ervaren scheidsrechter (niveau 2 en 3, zie tabel op pagina 4). De 2e wedstrijd fluiten ze 

met een leeftijdsgenoot, met coaching van de scheidsrechtersbegeleider. 

2. Voor een scheidsrechter is erkenning en waardering, naast het plezier in arbitrage, een 

belangrijke motiverende factor. De arbitragecommissie besteedt extra aandacht aan de 

begeleiding van startende scheidsrechters. Daartoe zijn op zaterdagochtend scheidsrechters-

begeleider aanwezig die beginnende scheidsrechters opvangen. De doelstelling is om 

beginnende scheidsrechters over mogelijke fluitangst heen te helpen en zelfvertrouwen te 

geven. We willen deze scheidsrechters enthousiast maken en nu én in de toekomst met plezier 

wedstrijden laten fluiten. 

Bij de start van deze nieuwe opzet in 2021, wordt eerst gestart met punt 1. Dit wordt later uitgebreid 

met punt 2 op basis van ervaringen en beschikbare vrijwilligers. 

Scheidsrechtersbegeleider (zal op later moment worden ingevoerd) 

Op zaterdagen, als er veel jeugdleden fluiten, zal een scheidsrechterbegeleider aanwezig zijn om de 

scheidsrechters te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan: 

• Gedrag van toeschouwers 

• Gedrag van coaches 

• Wijze en kwaliteit van fluiten 

Als de scheidsrechtersbegeleider dat nodig vindt, zal wordt hij/zij ingrijpen. De scheidsrechters-

begeleider zal herkenbaar zijn aan een jas/hesje of shirt met opdruk.  

 

 

Spelregelavonden/scheidsrechterscafé 

Aan het begin van het seizoen, zal een voor scheidsrechters en teamcoaches een spelregelavond 

worden georganiseerd met daarin ook aandacht voor regelwijzigingen.  

Voor de groep (kandidaat) CS+’ers wordt een ‘masterclass’ opgezet met verdiepende onderwerpen, 

bijvoorbeeld bezoek aan een hoofdklasse wedstrijd met nadruk op arbitrage. 

Voor de aanvang van de zaalcompetitie, zal extra aandacht gegeven worden aan verschillen tussen 

veld en zaal en eventuele regelwijziging. 

 

Aanwijzing scheidsrechters 

Indeling scheidsrechters naar niveau en bijbehorend wedstrijdniveau 
Om een goede aansluiting te krijgen tussen het niveau van de wedstrijden en de bekwaamheid van 

de scheidsrechters worden deze beoordeeld. De scheidsrechters zijn in 6 groepen ingedeeld. Op deze 

wijze kan aan elke wedstrijd een passende scheidsrechter gekoppeld worden. De beoordeling en 

daaropvolgende indeling wordt gedaan op basis van beoordelingen van commissieleden van de 

Arbitragecommissie en zeer ervaren fluitisten. De volgende niveaus worden hierbij gehanteerd: 
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Lisa Niveau scheidsrechter Wedstrijdniveau Aantal 
per 1 
feb. 2021 

Ambitie 

1 Bondsscheidsrechter Alles 1 - 

2 Geslaagde CS+ 
scheidsrechters 

Niet bonds-aangewezen 
wedstrijden van prestatieteams 

3 6 

3 CS+ in opleiding/ 
Ervaren CS (senior / 
junior) 

Niet door bond aangewezen 
wedstrijden van prestatieteams, 
eventueel onder begeleiding van 
CS+ coach 

3 / 25 
 

2-4 
CS+’ers in 
opleiding 
per jaar 

4 CS senior of ervaren 
junior 

Alle wedstrijden excl. 
prestatieteams 

94 - 

5 
(beginner) 

CS junior Alle wedstrijden excl. prestatie- 
en seniorenteams 

17 - 

0 Net geslaagd / Niet 
beoordeeld 

Onder begeleiding, normaal 
samen met 1 ouder 

16 - 

 Totaal  156  

 

Aan het einde van het lenteseizoen zullen scheidsrechters van niveau 0 handmatig omgezet worden 

naar 4 of 5 en zal ook de overgang van junior (5) naar senior (4) worden doorgevoerd. Het totale 

overzicht van alle clubscheidsrechters, CS+ kaarthouders en bondsscheidsrechters binnen MHCT 

wordt bijgehouden in de algemene (digitale) ledenadministratie. 

Toedeling scheidsrechters aan wedstrijden 

Aan het begin van de seizoensperiode wordt per team door de Arbitragecommissie bepaald welk 

niveau scheidsrechter voor de wedstrijden van dit team noodzakelijk is. 

• De A- en B-junioren worden gefloten door scheidsrechters van niveau 2, 3 en 4. 

• De C- en D-junioren worden gefloten door scheidsrechters van niveau 5. 

• A- en B-junioren met scheidsrechterskaart fluiten C- en D-jeugd (combinatie : 1 jeugdlid + 1 

ouder uit het betreffende team). 

• A- en B-junioren zonder scheidsrechterskaart (niet geslaagden) worden ingedeeld op laagste C-

en D-teams en E8-tallen (combinatie: 1 jeugdlid + 1 ouder).  

• Bij de F-teams zal 1 van de ouders als spelbegeleider optreden. 

• Beginnende senioren kunnen ook bij de A-en B jeugd opgesteld worden. 

• Seniorenteams worden in principe gefloten door senioren uit een ander seniorenteam dat 

dezelfde dag thuis speelt. 

• Eerstelijns seniorenteams (Dames 1, Heren 1) in principe worden gefloten door scheidsrechters 

van niveau 2 en 3.  

• Vanuit de ledenadministratie (LISA) krijgt iedereen zijn fluitbeurt ca. 2 weken van tevoren 

gemaild en daarnaast een herinnering op de donderdag/vrijdag voorafgaande aan de 

zaterdag/zondag. In het algemeen zullen jeugdleden 3-4x/jaar worden opgesteld om te fluiten. 

 

Sanctiebeleid 
Leden die hun verplichting tot het halen van hun CS-kaart verzaken of niet verschijnen als zij moeten 

fluiten, kunnen via het bestuur sancties opgelegd krijgen. 
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Door de KNHB opgelegde boetes als gevolg van gele en rode kaarten worden financieel verhaald op 

spelers, coaches en teambegeleiders, of hun ouders. De opvolging van gele en rode kaarten gaat via 

Tuchtzaken.  

Communicatie 
Het actuele arbitrageplan zal op de website van MHCT toegankelijk zijn voor de leden.  

Briefings vanuit de KNHB over arbitrage worden elke keer aan onze scheidsrechters doorgegeven. 

De arbitragecommissie zal jaarlijks verslag doen op de ALV en in principe na elke 

arbitragecommissievergadering een korte terugkoppeling geven aan een afgevaardigde van het 

bestuur. 

Materialen en budget 
Goede materialen helpen bij de uitstraling van de scheidsrechter. De arbitragecommissie heeft de 

beschikking over de volgende materialen, die worden uitgeleend aan de scheidsrechters: 

• Goede fluitjes 

• CS+ MHCT scheidsrechtershirts/jassen 

• MHCT scheidsrechtershirts/jassen 

• Setjes met groen/geel/rode kaarten 

• Voor het wedstrijden op CS+ niveau wordt 1 set oortjes aangeschaft.  

Voor alle niveaus geldt dat beide scheidsrechters gedurende de wedstrijd bij voorkeur het MHCT-

scheidsrechtersjack, polo of sweater dragen of anders ten minste een zoveel mogelijk uniforme kleur 

shirt sweater en/of polo! 

Financiën 
Voor de arbitragecommissie stelt het bestuur een apart budget ter beschikking ten behoeve van 

tenue, materiaal en scholing. De arbitragecommissie zal jaarlijks hierover verantwoording afleggen. 


