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 INLEIDING 

Voor u ligt het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van hockeyvereniging Spitsbergen. Dit plan beschrijft 

het beleid voor de arbitrage binnen de vereniging, de aanwijzing van scheidsrechters en de opleiding 

en begeleiding van scheidsrechters. 

  

Het voornaamste doel van het arbitrage plan is het verhogen van het aantal mensen, die met plezier 

op een goed niveau scheidsrechter bij een hockeywedstrijd zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er op 

het veld meer respect is voor onze scheidsrechters en dat de opkomst van scheidsrechters bij 

wedstrijden van onze vereniging hoog is. 

Het verhogen van het aantal mensen die scheidsrechter kunnen zijn heeft betrekking op de opleiding 

en begeleiding van de scheidsrechters (en spelers). Met "op een goed niveau”bedoelen we dat het 

niveau van de scheidsrechters past bij het niveau van de wedstrijd .Een wedstrijd met goede spelers 

dient in handen te zijn van een goede scheidsrechter. 

Daarvoor is het van belang dat er voldoende scheidsrechters zijn van goed niveau, of te wel het 

bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de scheidsrechters. Het aspect "plezier hebben in fluiten” 

heeft te maken met de erkenning en het respect van de spelers en coaches voor de scheidsrechter.  

 

 

2. ALGEMEEN SCHEIDSRECHTERSBELEID 

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

vindt VMHC Spitsbergen het belangrijk om veel aandacht te geven aan de arbitrage. Binnen 

Spitsbergen volgen we het arbitragebeleidsplan van de Hockeybond. Na goedkeuring van het bestuur, 

zal het plan in seizoen 2019– 2020 uitgevoerd worden. 

 

We onderkennen binnen VMHC Spitsbergen de volgende categorieën. 

- Jongste Jeugd 

 Benjamins (geen wedstrijden) 

F jeugd 3-tallen 

E jeugd 6-tallen 

E jeugd 8-tallen 

- Jeugd 

D, C, B, en A 11-tallen 

- Senioren (allemaal 11-tallen) 

Senioren 

Veteranen 

Trimmers 

 

Welke scheidsrechters 

Door de Bond is voorgeschreven dat wedstrijden worden gefloten door scheidsrechters. Binnen 

VMHC Spitsbergen vullen we dit als volgt in: 

- 3 tallen worden gefloten door ouders als spelbegeleiders (nadruk op gevaar en sociale 

aspecten) 

- 6- en 8-elftallen worden gefloten door ouders en trainers van de teams. 

- 11 tallen worden gefloten door bevoegde scheidsrechters (in het bezit van een kaart) 

- De Bond wijst voor sommige wedstrijden bondscheidsrechters aan: 

Voor de standaard-senioren-teams vanaf 3e klasse heren en 1 klasse dames 

E.e.a is afhankelijk van beschikbaarheid van bondscheidsrechters 

 



Opleiding is verhogen van de spelregelkennis 

Hockey is geen gemakkelijke sport om zelf te spelen. Om een sport goed te kunnen beoefenen, dien 

je de spelregels van de sport te kennen. Daarnaast is het ook een moeilijke sport om vanaf de zijkant 

te bekijken, zeker als je zelf niet hebt gehockeyd.  

 

Voor de D-jeugd wil de scheidsrechterscommissie een eenvoudige basisspelregelkennis geven via de 

trainingen. Doel is om de D-jeugd beter bekend te laten zijn met de spelregels. 

De cursus wordt gemaakt door de scheidsrechterscommissie. 

Voor de A-jeugd, B-jeugd en de senioren zijn er de verplichte opleidingen door middel van  e-learning 

cursus. 

Ook moet er een bijscholing georganiseerd worden voor de A- en B jeugd.  

 

Scheidsrechterskaart 

Vanaf de B-jeugd ( 15 jaar) dient ieder spelend lid in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart 

voor . Ieder spelend lid in de B-jeugd, A-jeugd of in een senioren of veteranenteam is verplicht 

wedstrijden te fluiten.  

 

Consequenties niet in bezit zijn van een scheidsrechterskaart  
We verwachten van alle competitiespelende leden vanaf B-leeftijd (2e jaars) en ouder dat ze in het 

bezit te zijn van een scheidsrechterskaart (nieuwe leden hebben zes maanden de tijd om een 

scheidsrechterskaart te behalen). Een speler die niet in bezit is van een scheidsrechterskaart is in 

principe niet gerechtigd om wedstrijden te spelen. Het is mogelijk dat een speler een, al dan niet 

tijdelijke, vrijstelling krijgt (vanwege bijvoorbeeld leerproblemen of instroom na het 15e jaar). De 

vrijstelling wordt schriftelijk aan de speler gegeven door het bestuur op voordracht van de 

scheidsrechterscommissie. Indien, naar het oordeel van de scheidsrechterscommissie, sprake is van 

verzuim, wordt het bestuur geïnformeerd. Het bestuur kan na het horen van het betreffende lid een 

tijdelijk speelverbod opleggen totdat de speler in het bezit is van een scheidsrechterskaart.  
 
Wedstrijden fluiten 
Alle junioren en senioren d ie een scheidsrechterskaart hebben, worden ingedeeld om de wedstrijden 
van de junioren en senioren te fluiten. De wedstrijden worden voor zover mogelijk evenredig over de 
scheidsrechters verdeeld.  
 
Zaterdag jongste jeugd 
De jongste jeugd speelt in de E6-tallen en D8-tallen. Deze wedstrijden staan onder leiding 
van spelleiders. De spelleider is meestal de coach of een ouder van één van de spelers. 
De coach van het team kan hiervoor ook spelers van de c-jeugd (of een hoger team) 
benaderen. De coach van het thuisspelend team regelt dus zelf een spelleider. De 
scheidsrechterscommissie hoeft hier geen inspanningen voor te doen. 
 

Zaterdag A, B, C en D- junioren 

In het algemeen zullen scheidsrechters uit de seniorenteams de wedstrijden van de A-junioren 

fluiten en de scheidsrechters uit de A jeugd kunnen de B junioren fluiten. 

De A- en B- junioren fluiten, zoveel als mogelijk, de wedstrijden van de C- en D-junioren.  
 

Zondag senioren en veteranen 

De senioren en veteranen worden ingedeeld om de thuis wedstrijden op zondag te fluiten. Junioren 

mogen geen wedstrijden fluiten van de senioren en of veteranen. Dit betekent dat senioren / 

veteranen ingedeeld zouden kunnen worden om te fluiten voor hun eigen wedstrijd. 

 

Indelen wedstrijden 

De scheidsrechterscommissie deelt de scheidsrechters in op de wedstrijden en aanvangstijden kort 

nadat de KNHB de indeling van de competities bekend heeft gemaakt. Dit wedstrijdschema staat 

gepubliceerd in LISA. 



Bij aanvang van het seizoen vervaardigt de wedstrijdcommissie het wedstrijdschema voor de jeugd tot 

aan de herfstvakantie. Voor de senioren is het mogelijk de eerste helft van het seizoen in te 

plannen. 

De scheidsrechterscommissie verdeelt de wedstrijden evenredig over de scheidsrechters. 

Direct na afronding van het inplannen van de scheidsrechters verstuurt de scheidsrechterscommissie 

een e-mail naar elke scheidsrechter. Uiterlijk op maandag voor de wedstrijd, verstuurt de 

scheidsrechterscommissie een herinnerings e-mail naar de scheidsrechters voor het aanstaande 

weekend. 

 

Beschikbaarheidformulier 

De scheidsrechterscommissie stuurt  aan het begin van het nieuwe seizoen een 

beschikbaarheidformulier naar alle scheidsrechters toe. Op dit formulier kunnen zij invullen op welke 

dag zij willen fluiten, of zij begeleiding willen geven, begeleiding nodig hebben, meerder wedstrijden 

op één dag fluiten. 

 

Zaalhockey 

De zaalhockeycommissie verstuurt ongeveer vier weken voor aanvang van het 

zaalhockeyseizoen een overzicht van de thuiswedstrijden. De scheidsrechterscommissie 

verzorgt een fluitschema voor de wedstrijden.  

De senioren teams fluiten hun eigen wedstrijden tijdens de zaalhockey. Dit kan opgelost worden door 

het 3e team dat niet speelt te laten fluiten. De aanvoerder staat in de mail van de senioren teams. Dit 

betekent niet dat de aanvoerder alle wedstrijden moet fluiten. Dit wordt door het team zelf opgelost. 
 
Vervanging 
Als een scheidsrechter niet kan fluiten, dan zorgt hij / zij ZELF voor vervanging. Mail niet naar de 
scheidsrechterscommissie dat je niet kunt fluiten. De commissie doet hier niets mee, het is de 
verantwoordelijkheid van de scheidsrechter zelf. 
 

Boete en schorsing 

Het is heel vervelend als een scheidsrechter niet komt opdagen om te fluiten. Wanneer een 

scheidsrechters niet komt opdagen om te fluiten en geen vervanging heeft geregeld dan ontvangt 

hij/zij een boete van € 20,00.  De boete wordt verstuurd namens de strafcommissie 

 

Wordt de boete niet betaald door de scheidsrechter dan wordt hij / zij voor de eerste volgende 

wedstrijd geschorst door de strafcommissie. De speler wordt ook uitgenodigd voor een gesprek met 

de strafcommissie. 

 

Afkopen wedstrijden 

Binnen VMHC Spitsbergen is het voor een scheidsrechter mogelijk om alle wedstrijden voor het hele 

seizoen afkopen. De kosten voor het afkopen worden per seizoen bekeken. De scheidsrechter 

ontvangt een factuur en wordt na betaling niet ingedeeld. 

 

Opleiding scheidsrechters 

VMHC Spitsbergen wil zoveel mogelijk scheidsrechters opleiden om alle wedstrijden te kunnen fluiten. 

Jeugdleden vanaf de B-leeftijd dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. 

Gezien de groei van het aantal jeugdteams, is er ook meer behoefte aan "senioren”scheidsrechters. 

Met ingang van het seizoen 2013-2014 wordt de scheidsrechters cursusgegeven via E-learning. Dit 

houdt in dat de scheidsrechter zelf achter de computer de basistheorie oftewel de spelregels gaat 

leren. De E-learning bestaat uit  beeldmateriaal, filmpjes en animaties die een hoge funfactor 

bevatten. 

Na de cursus volgt er een examen op de club.  

Daarnaast wil VMHC Spitsbergen ook meer senioren opleiden om te kunnen fluiten. De senioren zijn 

nodig voor het fluiten van de senioren wedstrijden op zondag en de A- en B jeugd op zaterdag. 



 

Boete  

• Cursisten die zonder geldige reden niet komen opdagen voor het examen een boete krijgen 
van € 15,00 

• Cursisten die 2 keer gezakt zijn nog één kans krijgen om het examen te halen, dan volgt 
schorsing totdat zij in het bezit zijn van een scheidsrechters kaart. 

• Cursisten die niet inloggen en zakken voor hun examen de kosten van het examen van € 7,50 
doorbelasten. 

Erkenning en respect voor de scheidsrechter 

Voor elke hockeywedstrijd zijn er naast de 2 teams, ook 2 scheidsrechters nodig. Pas dan 

is het mogelijk de wedstrijd te spelen. De scheidsrechter is neutraal. Als speler let je alleen op de 

fouten van je tegenstander. Je vindt het namelijk niet erg als jouw overtreding niet wordt bestraft, als 

die van jouw tegenstander maar wel wordt bestraft. Spelers en coaches zien hun eigen fouten niet, 

maar die van de scheidsrechter wel. Met als gevolg dat de scheidsrechter dan vaak 

commentaar van de spelers en coaches krijgt. 

 

Het is belangrijk dat scheidsrechters ook plezier hebben tijdens de wedstrijd. De meeste staan er niet 

voor hun lol. Het is daarom belangrijk dat zeker de coaches en spelers van de teams van Spitsbergen 

hun commentaar op de leiding niet tijdens of na de wedstrijd aan de scheidsrechter kenbaar maken, 

maar dit aan de scheidsrechterscommissie doorgeven. Hierdoor beschermen en behouden we als 

vereniging onze eigen scheidsrechters. 

 

Klachten  

Scheidsrechters kunnen hun klachten over coaches en spelers ook aan de scheidsrechterscommissie 

/ strafcommissie kenbaar maken. De scheidsrechterscommissie / strafcommissie zal dit aan het 

bestuur ter behandeling doorgeven. 

 

Jassen 

Uniformiteit en herkenning zijn een vorm van erkenning en waardering. Door middel van 

het verstrekken van jassen die de scheidsrechters tijdens de wedstrijden kunnen dragen, komt de 

uitstraling (en ook de professionaliteit van de vereniging) ten goede. Uiteraard dienen deze 

kledingstukken na afloop van de wedstrijd weer te worden ingeleverd. 

 

De scheidsrechters hebben recht op één gratis consumptie. De aanvoerder is verplicht om de 

scheidsrechters na de wedstrijd te bedanken voor het fluiten. 

 

Begeleiding en beoordeling van scheidsrechters 

De afgelopen seizoenen hebben een groot aantal jeugdleden hun scheidsrechterskaart 

gehaald en zijn ze ook al wedstrijden gaan fluiten. De eerste wedstrijden zijn voor iedereen 

"eng”. Begeleiding van een ervaren scheidsrechter is dan ook noodzakelijk. Maar dit blijkt 

moeilijk te organiseren te zijn, omdat de ervaren scheidsrechters momenteel voornamelijk 

senioren-leden zijn, die naast hun eigen wedstrijden spelen, ook jeugdwedstrijden fluiten. 

 

Het begeleiden van de nieuwe scheidsrechters heeft meer aandacht nodig. Afgelopen seizoen hadden 

wij helaas niet genoeg mensen om dit goed op te pakken.  Door het instellen van een wedstrijdtafel 

is het mogelijk om beginnende scheidsrechters te begeleiden. Daarnaast wil de commissie zorgen dat 

de scheidsrechters ingedeeld worden naar een hoger niveau. 

Daarnaast wil de scheidsrechterscommissie ook het niveau van de huidige scheidsrechters omhoog 

brengen door middel van een opfriscursus.   

 

 



Opzet en taken van de scheidsrechterscommissie 

De scheidsrechterscommissie dient te bestaan uit minimaal 4 personen: 

• 2 personen voor de aanwijzing van de scheidsrechters; 

• 1 persoon voor de organisatie van de cursussen en opleidingen; 

• 1 persoon voor de administratie van de scheidsrechters (o.a. verwerken niveau, 

kaartnummers en terugkoppeling). 

De leden van de scheidsrechterscommissie kunnen om beurten een zaterdag aanwezig 

zijn om de dagelijks gang van zaken in goede banen te leiden. 

 

Begroting 

Geld beschikbaar stellen voor wedstrijdtafel ongeveer 1000,00 per seizoen 

Scheidsrechters fluitjes voor geslaagden (jaarlijks) € 50 

Scheidsrechterskaarten (6 sets in clubhuis) (eenmalig) € 20 

 

Wedstrijdtafel 

Met ingang van het seizoen 2013 – 2014 heeft de scheidsrechterscommissie de beschikking over een 

wedstrijdtafel. 

 

Taken wedstrijdtafel 

• Ontvangst van de bezoekende teams en aangeven op welk veld er gespeeld wordt. 

• Ontvangt de scheidsrechters en zorgt dat de wedstrijden op tijd beginnen. 

• Het uitdelen van de scheidsrechtersjassen aan de scheidsrechters. 

• Heeft wedstrijdformulier met wedstrijdnummers, wie waar speelt. 

• Begeleid beginnende scheidsrechters bij hun eerste wedstrijd. 

• Kijkt of er tijdens de wedstrijden geen wangedrag is van ouders/coaches en grijpt zo nodig in. 

• Fluit wedstrijden als een scheidsrechter niet komt opdagen. 

• Kijkt of scheidsrechters de spelregels goed begrijpen en kan hierbij helpen. 

• Helpt bij de invulling van het digitaal wedstrijdformulier. 

• Het ondersteunen van de jonge en beginnende scheidsrechters. 

 

Wie regelt de wedstrijdtafel 

De persoon(en) die de wedstrijdtafel regelt, is een speler die uit de senioren komt. Dit omdat zij niet op 

zaterdag spelen en de hele zaterdag beschikbaar zijn. Een seniorlid meer overwicht heeft. 

 

Tijden aanvang wedstrijdtafel 

Beginnen om 10.00 uur tot 15.00 uur. De eindtijd hangt af wanneer de laatste wedstrijd begint. 

Reken op 6 uur max per zaterdag. 

 

 

 

31 maart 2019 

Scheidsrechterscommissie  

Dick Broekhuis 

Hanneke Smet 


