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1. MANAGEMENT
SUMMARY
Voor u ligt het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van HC Oranje-Rood. Dit plan beschrijft het beleid
m.b.t. de arbitrage binnen de vereniging, de opleiding, de begeleiding en de aanwijzing van
scheidsrechters. Het VAP zal regelmatig geactualiseerd worden op basis van de ervaringen en de
veranderende regelgeving.
Het doel van het Arbitrage Plan is het bieden van een structuur waarbinnen de arbitrage naar een
hoger plan getild kan worden en waar de kwaliteit voldoende mee geborgd kan worden. Dit onder
meer door aandacht te geven aan de opleiding waardoor het aantal mensen vergroot dat met plezier
èn op een goed en passend niveau, een hockeywedstrijd kan begeleiden.
Betere arbitrage draagt eraan bij dat er op het veld meer respect is voor onze scheidsrechters, voor
de spelers en voor de begeleiders. Bovenal zorgt betere arbitrage voor meer plezier in en rond het
veld en is dus een integraal onderdeel van de kernwaarden van de club.
Door verbetering van de opleiding en begeleiding van onze clubscheidsrechters en
clubscheidsrechters+ (CS+-ers), streven we ernaar het algehele niveau van de arbitrage op HC
Oranje-Rood te verhogen. Fluiten "op een goed niveau” betekent dat het niveau van de
scheidsrechters past bij het niveau van de wedstrijd. Het aspect "plezier hebben in fluiten” heeft te
maken met de erkenning en het respect van de spelers, coaches en publiek voor de scheidsrechter.
Dit plan is ontstaan in overleg met de arbitragecommissie van EMHC en Oranje-Zwart en is het eerste
VAP voor de fusieclub HC Oranje-Rood. We beseffen dat deze twee clubs een aparte cultuur en
historie hebben op het gebied van arbitrage. Door het helder uiteenzetten van visie en beleid,
verwachten we dat dit een goede eerste leidraad is.
HC Oranje-Rood is een erg grote club waar zowel Tophockey als Breedtehockey op een professionele
wijze door voornamelijk vrijwilligers wordt georganiseerd. We vinden het belangrijk om het
“vrijwillige” te koesteren en een sfeer te creëren binnen de vereniging waarbij het normaal is dat
men elkaars wedstrijden fluit en dat men het ook belangrijk vindt dat dit op een serieuze en
sportieve wijze gebeurt.
Januari 2016
De Arbitragecommissie,
Jan Juffer (EMHC)
Niels Everstijn (Oranje Zwart)
Participatie vanuit EMHC
- Vincent Sanders
Review:
- Bestuur EMHC
- Bestuur MHC Oranje Zwart
- Bestuur HC Oranje-Rood
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2. ARBITRAGEKADERS
 ACHTERGROND
De KNHB verplicht alle clubs om een Vereniging Arbitrage Plan (VAP) op te stellen. Arbitrage vormt
een integraal onderdeel van het bedrijven van de hockeysport in teamverband. Zo moeten
verenigingen er voor zorgen dat alle leden, vanaf hun 16de , in het bezit zijn van een
scheidsrechterskaart (CS-kaart).
Dit Vereniging Arbitrage Plan is opgesteld door de Arbitrage Commissie in samenspraak met het
bestuur van HC Oranje-Rood. Om tot dit VAP te komen is de huidige organisatie en werkwijze van
zowel EMHC als MHC Oranje Zwart in beeld gebracht en zijn de uitdagingen voor de toekomst
geïnventariseerd. Arbitrage is een belangrijk onderdeel binnen de sport. Spelers hebben er belang bij
dat hun wedstrijden op een goede en neutrale manier worden gefloten.

 UITGANGSPUNTEN
Het Vereniging Arbitrage Plan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1. Fluiten moet (weer) zó leuk worden dat het niet louter als een vervelende verplichting gezien
wordt, maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de
vereniging.
2. Een structurele aanpak moet leiden tot continuïteit in het scheidsrechtersbestand, met
doorgroeimogelijkheden voor enthousiaste clubscheidsrechters. Scheidsrechters op een
hoger niveau brengen en indelen op een passend wedstrijd niveau (beginnend, CS, CS+ en
Bonds).
3. (USP ipv)j voor HC Oranje-Rood. ‘Bij die club wordt goed gefloten!’…
De vereniging moet kunnen voldoen aan de verplichtingen die zij vanuit de KNHB op het terrein van
de arbitrage heeft. Ieder spelend lid wordt geacht een bijdrage te leveren op dit gebied. Senioren en
veteranen helpen met fluiten van A en B jeugd wedstrijden op zaterdag, voor zover dit noodzakelijk
is.

 DOELSTELLINGEN
De volgende doelstellingen zijn door de Arbitrage Commissie geformuleerd:
 Kwalitatieve en kwantitatieve bewaking van de arbitrage;
 Kwalitatieve en kwantitatieve bewaking van de opleidingstrajecten (CS en CS+), inclusief
begeleiding;
 Het niveau van de scheidsrechter moet in overeenstemming zijn met het niveau van de
wedstrijd, zie hiervoor hoofdstuk 5b;
 Het streven is jaarlijks tenminste 8 CS+ scheidsrechters op te leiden/of te hebben. Deze
groep zal een samenstelling moeten zijn met zowel junioren als senioren.
 Invulling geven aan de kernwaarden van de club en het verhogen van de sportiviteit en het
respect tussen scheidsrechters, spelers, coaches en publiek op en om het veld;
 Fluiten een positief imago geven.
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 ORGANISATIE EN OPZET
Het bestuurslid secretaris is verantwoordelijk voor Arbitrage binnen het bestuur.
De Arbitrage Commissie kent de volgende structuur:

 SAMENWERKING MET ANDERE COMMISSIES
Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat stelt in overleg met de Arbitrage Commissie het wedstrijdschema van de
verschillende competities op. In ogenschouw wordt genomen de lijst van aanwijzingen die door de
arbitragecommissie jaarlijks (zou ik per seizoen doen, dus 3x per jaar)wordt opgesteld. Uitgangspunt
hierbij is dat de indeling van de wedstrijden, het indelen van scheidsrechters niet onnodig moeilijk
maakt en het aantal wijzigingen in beide schema’s beperkt blijven. Er zal op regelmatige basis overleg
zijn tussen deze twee commissies teneinde de aanwijzingen zo goed mogelijk op elkaar te laten
afstemmen.
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Bestuur
De Scheidsrechters Commissie en de secretaris van het bestuur overleggen periodiek over het beleid
t.a.v. scheidsrechters en de invloed van toeschouwers en coaches rondom wedstrijden op de velden
van HC Oranje-Rood. Beiden dragen eenduidig beleid uit (dat indien nodig ondersteund wordt door
een marketing campagne).
Senioren
Met de vertegenwoordigers van de senioren wordt op basis van het niveau van de teams en de
beschikbaarheid van scheidsrechters bepaald welke teams voor aanwijzing op naam in aanmerking
komen en voor welke teams aanwijzing op team plaats zal vinden.
Jeugdcommissie
De Arbitrage commissie werkt samen met de jeugdcommissie en overlegt op regelmatige basis met
betrekking tot de status van de spelregelcursus en CS-kaart houders, de ervaringen op het veld
(feedback gedrag) en de actieve werving van ouders en senioren voor begeleiding van startende
fluiters.

 BEVOEGDHEDEN
De Arbitrage Commissie wordt door het bestuur in staat gesteld om haar werkzaamheden conform
de in het VAP gestelde kaders uit te voeren. Dit betekent o.a. dat leden van HC Oranje-Rood door
leden van de Arbitrage Commissie aangesproken kunnen worden op hun gedrag en dat de Arbitrage
Commissie de Tuchtcommissie kan voorstellen om sancties op te leggen aan individuele leden of
teams, die tekort schieten in hun verplichting jegens de club op het gebied van arbitrage. E.e.a.
conform het Sanctiebeleid Arbitrage (zie bijlage 3). De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het
sanctiebeleid ligt uiteindelijk bij de Tuchtcommissie.
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3. ARBITRAGEBELEID
 HET BELEID
1. Alle spelende leden vanaf 16 jaar, i.c. 1e-jaars B-leeftijd, dienen conform het Masterplan
Arbitrage van de KNHB in het bezit te zijn van een geldige CS-kaart. HC Oranje-Rood stelt
jeugdleden met ingang van het seizoen 2016-2017 verplicht om de CS-kaart te halen in
het 2e jaar dat ze C-leeftijd bereiken. Doel hiervan is het verhogen van de
spelregelkennis en het creëren van meer ruimte om de nieuwe jeugd-scheidsrechters
beter te begeleiden;
2. Het door spelende leden niet voldoen aan de verplichting om tijdig de CS-kaart te halen
kan leiden tot niet speelgerechtigheid en eventueel schorsing. (zie bijlage 3 Sanctiebeleid
Arbitrage).
3. Alle senioren zijn in beginsel verplicht om wedstrijden te fluiten. Senioren kunnen binnen
hun team afspreken dat vanuit het team een geselecteerde groep beschikbaar is om te
fluiten. Deze groep zal dan wel frequenter moeten fluiten om aan de fluitverplichtingen
van het hele team te voldoen. Fluiten is een teamaangelegenheid, waarvoor een ieder
mede verantwoordelijk is.
4. Alle junioren vanaf de 2e jaars C-jeugd zijn, na het behalen van hun CS-kaart, verplicht
beschikbaar te zijn om wedstrijden te fluiten. De A- en B-junioren fluiten in principe de
reguliere competitiewedstrijden van de junioren in de respectievelijke D-, C- en Bcategorie.
5. De A-junioren worden in principe door senioren gefloten;
6. De scheidsrechters worden door de Arbitrage Commissie ingedeeld naar niveau. Bij de
indeling geldt het uitgangspunt dat de wedstrijden geleid worden door scheidsrechters
die het niveau van het spel van het betrokken teams goed aankunnen;
7. De Arbitrage Commissie deelt individuele leden in voor een wedstrijd. Dit gebeurt in
principe voor 2 leden vanuit hetzelfde team. Indien leden verhinderd zijn dienen zij zelf
voor gelijkwaardige vervanging, in principe uit hun eigen team, te zorgen. Mocht dit niet
lukken dan is de aanvoerder van het team van deze aangewezen leden verantwoordelijk
voor de vervanging.;
8. Nieuwe scheidsrechters worden in principe begeleid gedurende de eerste 3
wedstrijd(en) die gefloten dienen te worden. De begeleiding zal hoofdzakelijk door een
groep ouders van de C en D jeugd plaatsvinden. De jeugdcommissie zal hier een actieve
rol spelen en zal nader met deze commissie worden afgestemd. De Arbitrage commissie
zal deze groep instrueren en opleiden aan het begin van ieder seizoen?
9. Voor de administratie van de scheidsrechters, planning, niveau, bijhouden
kaartnummers en al het overige wordt gebruik gemaakt van de algemene (digitale)
ledenadministratie;
10. Het fluitniveau van iedere scheidsrechter zal in een soort van Scheidsrechters
volgsysteem worden bijgehouden. Op basis van praktijk evaluaties wordt een bepaald
fluitniveau aan de competentie van de scheidsrechter gekoppeld.
11. Er is een lijst van bewezen fluit-bekwame clubscheidsrechters die wedstrijden kunnen
fluiten van teams in de hogere klasse(n); Deze lijst zal inzichtelijk zijn voor de leden
(website) en bij de infobalie fysiek aanwezig zijn.
12. Trimhockeyers hebben, als niet-spelende leden, geen arbitrage verplichting maar worden
wel gestimuleerd om de spelregelcursus te volgen en zich beschikbaar te stellen als
clubscheidsrechter, of als scheidsrechters begeleider;
13. Ouders van de B, C en D-jeugd worden gestimuleerd om de spelregelcursus te volgen en
zich beschikbaar te stellen als clubscheidsrechter;
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14. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter van de Arbitrage Commissie, na overleg met
het bestuurslid belast met arbitrage, vrijstelling verlenen van de verplichting wedstrijden
te fluiten.

4. OPLEIDING
 SENIOREN EN JUNIOREN DIE CS-KAART MOETEN HALEN
Mede met het oog op Sportiviteit & Respect, wordt de jeugd van jongs af aan bekend gemaakt met
de spelregels. Alle 2e-jaars C junioren worden verplicht om de spelregelcursus te volgen en het
examen met goed gevolg af te leggen. Hiermee waarborgt HC Oranje Rood de spelregelkennis van
haar spelers en wordt er voldaan aan de KNHB norm voor clubscheidsrechters. Voor de senioren en
junioren die nog geen CS-kaart hebben, zal er tenminste tweemaal per jaar door de Scheidsrechters
Commissie een spelregel cursus worden aangeboden. De cursus wordt afgesloten met een examen.
Indien het lid niet in staat is deze cursus te volgen respectievelijk het examen af te leggen op de
daarvoor bepaalde data, dient hij/zij zelf zorg te dragen dat hij/zij (eventueel elders) de cursus/het
examen binnen het seizoen volgt om de CS-kaart te behalen. Wanneer de cursist het examen niet
met goed gevolg aflegt zal hij/zij aan de eerstvolgende examenronde deelnemen totdat het examen
succesvol is afgerond. De kosten voor het vervolg examens zijn voor rekening van de cursist. De
Scheidsrechters Commissie bepaalt de examendata en maakt deze tijdig kenbaar via de website en
via de coaches van de desbetreffende jeugdteams en aanvoerders van de seniorenteams.

 WERVING OUDERS
Alle ouders van (nieuwe) jeugdleden jonger dan B-leeftijd, die niet in het bezit zijn van een CS-kaart
zullen worden uitgenodigd om de spelregelcursus te volgen. Ouders die een wedstrijd willen kunnen
fluiten worden in de gelegenheid gesteld ook het examen af te leggen. Ouders die in het bezit zijn
van een kaart maar twijfelen aan de actualiteit van hun regel kennis, worden in staat gesteld hun
kennis op niveau te brengen. Hiervoor worden er door de Scheidsrechters Commissie
spelregelavonden georganiseerd en/of kan er deelgenomen worden aan de online cursus van de
KNHB. Het betrekken van de ouders is in onze ogen cruciaal. Enerzijds geeft het in het kader van
“Sportiviteit en Respect” meer begrip tijdens het supporteren langs de lijn. HC Oranje Rood is vooral
een vereniging welke draaiende wordt gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Een stimulans
ons als ouder betrokken te raken bij de hobby van het kind moet ook aanleiding geven tot
betrokkenheid bij de vereniging. Hoewel de maatschappij steeds meer consumptie gericht is, kan het
niet zo zijn dat ouders denken dat alles maar vanzelf sprekend is en door het lidmaatschap is
“afgekocht”.

 BEGELEIDING
Voor een scheidsrechter is erkenning en waardering, naast het plezier in arbitrage, een belangrijke
motiverende factor. De ervaringen in de eerste wedstrijden zijn veelal bepalend voor het plezier in
het fluiten. Daarom wordt extra aandacht besteed aan de begeleiding in deze fase. HC Oranje Rood
wil graag een “begeleidingsgroep” formeren bestaande uit ervaren scheidsrechters en ouders van de
C en D jeugd. Deze groep begeleiden nieuwe scheidsrechters. De aanwezigheid van een
identificeerbare “scheidsrechter begeleider” straalt professionaliteit uit en creëert rust bij het
publiek en de wedstrijd begeleiding. Deze begeleiding wordt door de teams geworven als onderdeel
van de teambegeleiding van de C en D-teams. De jeugdcommissie heeft hier een belangrijke rol.
In principe wordt elk jeugdlid dat zijn of haar kaart heeft gehaald, drie keer begeleid. De begeleiders
doen de voorbereiding, geven tips en evalueren in de rust én na afloop het optreden als
scheidsrechter met de betrokkenen. Bij het begeleiden gaat het er om de nieuwe scheidsrechter
zelfvertrouwen te geven en enthousiast te maken voor het fluiten om hem of haar als arbiter voor de
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toekomst te behouden. Bijlage 1 geeft een verdere uitwerking van de begeleiding van
scheidsrechters.

 SENIOREN FLUITEN OP ZONDAG
HC Oranje-Rood heeft een grote diversiteit aan senioren en veteranenteams welke in zeer uitlopende
klassen spelen tijdens de zondagcompetitie. Het plannen van de juiste arbitrage op ieder niveau is
een serieuze zaak waar de teams een belangrijk onderdeel van vormen. Niet iedereen kan een
res.hoofdklasse of res.overgangsklasse fluiten. Per seizoen willen we, met hulp van de teamcaptains,
de beter fluitende spelers in kaart brengen zodat we ze kunnen inplannen op de moeilijkere
wedstrijden op zondag. We vragen vanuit de senioren teams een betrokkenheid in de kwaliteit van
het fluiten. Dit begint in eerste instantie door het bewust van aanwijzen van spelers op het juiste
niveau.
We willen graag deze categorie aanmoedigen om ook deel te nemen aan de CS+ cursus, zodat de
kwaliteit van fluiten op zondag ook een visitekaartje wordt van onze vereniging. De
Seniorencommissie heeft hier een belangrijke rol.

 CS+ EN BONDSSCHEIDSRECHTERS
Clubscheidsrechters met een goed niveau die geïnteresseerd zijn hun vaardigheden te verbeteren en
daarmee wedstrijden op een hoger niveau te gaan fluiten, kunnen worden toegelaten tot de
opleiding tot CS+ (clubscheidsrechter plus) of worden voorgedragen aan de KNHB voor de opleiding
tot bondsscheidsrechter. Zij kunnen zich aanmelden via de Scheidsrechters Commissie. De minimum
leeftijd voor deelname aan de CS+ cursus is 14 jaar, bij gebleken geschiktheid en met enige ervaring
in het fluiten van diverse categorieën wedstrijden.

 HC ORANJE-ROOD ARBITRAGE CORPS
De arbitrage commissie streeft er naar om een groep vaste en gekwalificeerde scheidsrechters aan
HC Oranje-Rood te binden. Deze groep bestaande uit (ex)Bondscheidsrechters en CS+-ers worden
gevraagd om zich voor een seizoen te verbinden aan HC Oranje-Rood waarbij zij frequentelijk
beschikbaar zullen zijn om serieuze wedstrijden te fluiten. Deze scheidsrechters willen we graag als
voorbeeld stellen voor de aankomende scheidsrechters en dienen herkenbaar te zijn. Speciaal voor
deze groep is er een door HC Oranje-Rood beschikbaar gesteld fluittenue bestaande uit een shirt en
regenjas/windstopper.
De arbitrage commissie heeft als doel om deze groep jaarlijks te versterken met aanwas vanuit de
CS+ opleiding.
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5. AANWIJZING
SCHEIDSRECHTERS
 TOEDELING SCHEIDSRECHTERS AAN WEDSTRIJDEN
Alle junioren vanaf de 2e jaars C-jeugd zijn verplicht wedstrijden te fluiten wanneer zij daarvoor
ingedeeld worden. Alle senioren zijn in beginsel verplicht wedstrijden te fluiten. Senioren kunnen
echter binnen hun team afspreken dat vanuit dat betreffende team een geselecteerde groep spelers
beschikbaar is om te fluiten. Deze groep zal dan wel frequenter moeten fluiten om aan de
fluitverplichtingen van het team te voldoen. Gemiddeld moet een teamafvaardiging ieder
thuisspelend-weekeinde een keer fluiten. Senioren zijn in beginsel verplicht om ook op zaterdag te
fluiten. Dit zal in principe alleen zijn voor de wedstrijden van de A-jeugd. In uitzonderlijke gevallen en
met moverende redenen, kan een beroep gedaan worden op de senioren om ook een wedstrijd in
een andere categorie te fluiten.
Aan het begin van het seizoen zal een adoptie systeem worden aangewezen waar de senioren teams
worden gekoppeld aan een team uit de jeugd. In beginsel zijn dit teams uit de A-jeugd waarbij het
surplus aan senioren teams die niet gekoppeld zijn aan een A-jeugd team, worden gekoppeld aan
een team uit de overige jeugd competitie. Dit senioren team zal gedurende een half seizoen (lente of
herfst) zorg dragen voor de arbitrage op de thuiswedstrijden van dit jeugd team. In de praktijk
betekent dit een 5-tal wedstrijden per seizoen. Dat is gemiddeld minder dan 1 keer fluiten op
zaterdag per spelend senioren lid per seizoen. Het adoptie systeem zal met de Senioren commissie
worden besproken waarbij het uitgangspunt is dat iedereen ongeveer evenveel fluit, maar dat ook de
juiste kwaliteit op de juiste wedstrijden ingezet wordt.

 INDELING SCHEIDSRECHTERS NAAR NIVEAU
Om een goede aansluiting te krijgen tussen het niveau van de wedstrijden en de vakbekwaamheid
van scheidsrechters worden deze beoordeeld. Aan de hand van de systematiek van de KNHB worden
de scheidsrechters in 5 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 begeleiders van de fluitisten, Scheidsrechters Commissieleden en zeer
ervaren fluitisten. In principe geldt dat junioren altijd minimaal een leeftijdscategorie lager fluiten.
De volgende niveaus worden hierbij gehanteerd:
Niveau
1
2

Bondsscheidsrechters en CS+
Bondsscheidsrechter
Zeer ver gevorderd / CS+

Aanwijzing Junioren
A/B/C Topklasse

3
4
5
Geen kaart

Gemiddeld niveau / CS+ in opleiding
Kan zelfstandig fluiten
Net een kaart
Geen

C/D Topklasse,
B/C/D jeugd 1ste klasse <
D-Jeugd 2de klasse <
Begeleiding : 6- en 8tallen

Aanwijzing Senioren
Top
A-jeugd; Res Hfd/Res Over
klasse
A-jeugd, Gelijk niveau + 1
A-jeugd; Gelijk niveau Sen.

In het scheidsrechter volg systeem zal het niveau van iedere scheidsrechter worden bijgehouden. Om
dit actueel te houden zal op regelmatige basis het niveau van de fluitist worden bekeken. In het
seizoen 2016 – 2017 worden geëxperimenteerd met een beoordeling van de scheidsrechters door de
captains van de gefloten teams. Hiervoor zullen vragen en richtlijnen moeten worden geformuleerd,
zodat na iedere wedstrijd een formulier kan worden ingevuld en in een daarvoor bestemde postbus

Arbitrage Commissie HC Oranje-Rood

Vereniging Arbitrage Plan
kan worden gedaan. Doel hiervan is nadrukkelijk de verbetering van de arbitrage, zowel individueel
als per team.

 OVERZICHT HUIDIGE KAARTHOUDERS
Het totale overzicht van alle clubscheidsrechters, CS+ kaarthouders en bondsscheidsrechters binnen
HC Oranje Rood wordt bijgehouden in de algemene (digitale) ledenadministratie. Dit overzicht wordt
door de Arbitrage Commissie actueel gehouden. Hiervan is ook steeds een kopie aanwezig bij de
ontvangstbalie. Een lijst met CS+ ers en HC Oranje Rood bondsscheidsrechters is tevens in te zien op
de HC Oranje Rood website.

 ZAALHOCKEY
De zaalcommissie verzorgt de aanwijzingen van scheidsrechters op de diverse zaalwedstrijden. De
zaalcommissie zal aan het begin van het seizoen, zodra de indeling en planning beschikbaar is, een
selectie maken van de door de arbitragecommissie aan te wijzen wedstrijden.
Deze zullen dan in beginsel door het HC Oranje-Rood arbitrage corps, de CS+ers en CS+ in opleiding
gefloten gaan worden. Bij gebrek aan beschikbaarheid kan de aanwijzing terug gegeven worden aan
de zaalcommissie (in toekomst kijken met district of het werkbaarder is als de teams allemaal 1
scheidsrechter meenemen).

 AANWIJZING SCHEIDSRECHTERS KNHB-COMPETITIE
De Arbitrage Commissie kan voor de KNHB-competitie teams en/of individuele scheidsrechters
indelen. Als een team voor een wedstrijd wordt aangewezen dan is de aanvoerder of manager van
dat team verantwoordelijk voor het aanwijzen van de individuele scheidsrechters. De namen van de
aangewezen scheidsrechters worden minimaal twee weken voor de te spelen wedstrijd door de
aanvoerder of manager doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat/planning zodat deze
scheidsrechters in het schema verwerkt kunnen worden. Bij het aanwijzen wordt getracht een
tussenruimte van maximaal 1 wedstrijd te bewaren tussen het fluiten en het spelen van de eigen
wedstrijd. Uitgangspunt is aansluitend op de eigen wedstrijd.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van goed vervanging bij verhindering, het
doorgeven van wijzigingen en/of aanvullingen. Het bestuur zal sancties stellen op het niet voldoen
aan de verplichting te fluiten, zowel voor individuele leden als elftallen. Fluiten is NIET vrijblijvend.
Junioren elftallen (D t/m A)
Aan het begin van het seizoen wordt per team door de Scheidsrechters Commissie vastgesteld welk
niveau scheidsrechter voor de wedstrijden van dit team noodzakelijk is. De Scheidsrechters
Commissie deelt de fluitbeurt voor de zaterdagwedstrijden van de jeugdelftallen op individuele basis
in en wijst hierbij voor zover mogelijk scheidsrechters met een passend niveau aan. Aangewezen
jeugdscheidsrechters zijn samen met hun team zelf verantwoordelijk voor het regelen van
vervanging bij verhindering, het doorgeven van wijzigingen en/of aanvullingen. Voor jeugdleden die
zich hier niet aan houden, geldt het sanctiebeleid. (Zie bijlage 3 Sanctiebeleid Arbitrage).
Beginnende fluiters welke met name tijdens de wedstrijden van de C en D jeugd hun eerste
ervaringen willen laten opdoen, proberen we zoveel mogelijk in te delen met een ervaren fluiter of
volwassene.
Senioren
De Scheidsrechters Commissie kan voor de zondagcompetitie teams en/of individuele
scheidsrechters indelen.
Als een team voor een wedstrijd wordt aangewezen dan is de aanvoerder van dat team
verantwoordelijk voor het aanwijzen van de individuele scheidsrechters.
Bij het aanwijzen wordt getracht een tussenruimte van maximaal 1 wedstrijd te bewaren tussen het
fluiten en het spelen van de eigen wedstrijd. Uitgangspunt is dat de fluitbeurt aansluitend aan de
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eigen wedstrijd wordt gepland. Seniorenteams worden in principe aan elkaar gekoppeld om elkaars
wedstrijden te fluiten.

Sociale borging
Fluiten is een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. Sterker nog, het is bewezen dat goede arbitrage
leidt tot betere wedstrijden en een beter niveau van het hockey. We vinden het belangrijk dat het
fluiten gebeurt in een positieve atmosfeer. Het persoonlijke contact tussen de scheidsrechter en het
team is ontzettend belangrijk.
 In de week voorafgaand aan de wedstrijd dient contact met de scheidsrechters opgenomen
te worden om afspraken te maken over de ontvangst en de context van de wedstrijd.
 Na afloop worden de scheidsrechters betrokken bij de eventuele nabespreking en als blijk
van waardering betrokken bij de “na het de wedstrijd biertje (of limonade)”
Als scheidsrechters zich gewaardeerd voelen dan wordt het fluiten vanzelf leuker en voelt het minder
als een verplichting. Met elkaar en voor elkaar.

 BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ AANWIJZING
Teamcoaches worden niet ingedeeld om hun eigen team te fluiten, noch om te fluiten op tijdstippen
waarop zij hun teams moeten coachen;
Het verrichten van andere activiteiten ten behoeve van HC Oranje-Rood (bestuur, commissies,
trainers, bardiensten etc.) is geen reden om niet te hoeven fluiten;

 NO-SHOW
Wanneer een scheidsrechter niet op tijd komt opdagen, zich niet tijdig heeft afgemeld en geen
vervanger heeft geregeld is sprake van no-show. In het volgende hoofdstuk wordt het sanctiebeleid
voor deze situatie toegelicht.

 OUDERS VAN JEUGDLEDEN
Ouders van een jeugdspeler jonger dan de B-leeftijd, worden actief benaderd om hun CS-kaart te
halen of om op zijn minst de theoretische cursus te hebben gevolgd. Het hebben van spelregelkennis
en de inzetbaarheid als scheidsrechter dragen bij aan de betrokkenheid bij het spel en de vereniging.
Vanaf de D-leeftijd kunnen deze ouders ook daadwerkelijk als scheidsrechter opgesteld worden, in
beginsel op vrijwillige basis.

 REGISTRATIE
Om een goed beeld te krijgen van alle gefloten wedstrijden zullen deze centraal door de Arbitrage
Commissie geregistreerd worden. Hiermee wordt beoogd alle leden en/of teams evenredig te laten
participeren in het aantal te fluiten wedstrijden.
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6. COMMUNICATIE
 COMMUNICATIE VAN ARBITRAGEPLAN
Het is van belang dat de leden van HC Oranje-Rood op de hoogte zijn van het arbitragebeleid. Vanaf
het seizoen 2016/2017 zal op een vaste plaats op de website eenvoudig toegang tot dit VAP mogelijk
zijn.

 COMMUNICATIE INDELING SCHEIDSRECHTERS WEDSTRIJDEN
Iedere aangewezen scheidsrechter ontvangt tijdig een e-mail en/of SMS op het in de
ledenadministratie opgenomen emailadres, mobiele nummer (het is de verantwoordelijkheid van
ieder lid ervoor zorg te dragen dat zijn gegevens zoals opgenomen in de ledenadministratie te allen
tijde correct zijn, zie voor nadere informatie de website van HC Oranje-Rood) over de fluitbeurt.
Eventuele problemen met de planning dienen te worden afgestemd met het lid van de Arbitrage
Commissie verantwoordelijk voor de toewijzing van scheidsrechters aan de betreffende wedstrijd.

 WEBSITE
Op de website van HC Oranje-Rood wordt mbt arbitrage praktische informatie vermeld, waaronder:
- Nieuwe spelregels;
- Briefings voor Clubscheidsrechters en Bondsscheidrechters
- Organisatie;
- Opleidingen CS en CS+;
- VAP HC Oranje-Rood 2014-2016 incl. toewijzings- en sanctiebeleid;
- Boetebepalingen KNHB
- Luchtig materiaal (Denk aan spelregel, situatie van de week, filmpjes etc)

 FACEBOOK
De Arbitrage Commissie onderhoudt een Facebook pagina specifiek voor CS+ en Bondscheidsrechters
om zo elkaar makkelijk te kunnen vinden en informatie te kunnen delen. In overleg met de Junioren
en Senioren commissies kan bekeken worden of het wenselijk is een pagina te maken voor het
zoeken van arbitrage tbv oefenwedstrijden

 SCHEIDSRECHTERCAFE
Onder het motto, “Fluiten is niet alleen leuk, maar vooral ook leerzaam”, willen we graag een goede
band creëren tussen de fluiters die aangegeven hebben vaker te willen fluiten, of hier belangstelling
voor hebben. Speciaal voor deze groep, aangevuld door belangstellende spelers, aanvoerders en
coaches willen we een 4-tal bijeenkomsten per jaar organiseren. Tijdens deze bijeenkomst (avond),
willen we diverse thema’s bespreken, ervaringen uitwisselen, een gastspreker kunnen uitnodigen en
eventueel een extra training verzorgen. Deze avonden zijn in principe NIET besloten en open voor
belangstellenden.
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7. ORGANISATIE EN
BUDGET
 ORGANISATIE
De uitvoering van het Vereniging Arbitrageplan HC Oranje-Rood geschiedt onder
bestuursverantwoordelijkheid van de secretaris.
DE ARBITRAGE COMMISSIE DIENT TEN MINSTE TE BESTAAN UIT:
 Een voorzitter verantwoordelijk voor functioneren Arbitrage Commissie, communicatie,
acties m.b.t. gedrag en sancties en contact met bestuur
 Scheidsrechterscommissaris verantwoordelijk voor contact met de afd. Arbitrage van de
KNHB.
 Werkgroep opleidingen
o Een lid belast met de organisatie van de spelregelcursus Clubscheidsrechters
o Een lid belast met de organisatie van de Clubscheidsrechter+ cursus
 Werkgroep begeleiding
o Een lid belast met het verzamelen van voldoende ouders voor het begeleiden van
startende fluiters
o Een lid belast met de aanwijzing van begeleiding op wedstrijden met een startende
fluiter
 Werkgroep planning
o Een lid belast met de aanwijzing scheidsrechters voor seniorwedstrijden.
o Een lid belast met de aanwijzing scheidsrechters op juniorenwedstrijden
o Een lid belast met de aanwijzing scheidsrechters op jongstejeugdwedstrijden
o Een lid belast met de aanwijzing van de CS+ / CS+IO en Arbitrage Corps OR’
Leden van de Arbitrage Commissie kunnen gelijktijdig meer dan één functie bekleden en meerdere
leden kunnen gezamenlijk één functie bekleden. Minimaal 5 mensen moeten onderdeel zijn van de
commissie.

 CONSUMPTIES
We vinden het belangrijk dat teams hun waardering laten weten aan de scheidsrechters. Hoewel we
het niet kunnen verplichten lijkt het ons een goede geste wanneer het team de scheidsrechters
uitnodigt voor een consumptie na afloop van de wedstrijd. Zo kan in een positieve sfeer de wedstrijd
met elkaar afgesloten worden. We willen graag dat de jeugd en seniorencommissie dit in het
protocol voor de Coaches, Managers en Aanvoeders op neemt.
Indien een scheidsrechter begeleid wordt door een begeleider (KNHB of HC Oranje Rood), dan
vinden wij het belangrijk dat deze begeleider namens HC Oranje-Rood een consumptie aangeboden
krijgt.
Voor leden van het HC Oranje-Rood Arbitrage Corps willen we wat specifieks doen. Deze leden geven
hun commitment om zeer frequent in het seizoen voor de club de belangrijke wedstrijden te fluiten.
In principe willen we niet over een vaste vergoeding praten maar stellen we voor dat deze groep een
consumptie vergoeding kan verdienen per aangewezen wedstrijd. Deze vergoeding wordt
maandelijks gestort op de persoonlijke consumptie kaart van de scheidsrechter. De vergoeding wordt
jaarlijks vastgesteld en in de begroting opgenomen.

 OPLEIDINGSKOSTEN
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Er dient budget te zijn voor deelname aan de cursus clubscheidsrechter en clubscheidsrechters+.
Vanaf 1-1-2015 rekent de KNHB kosten voor deelname aan de onlinecursus ( € 8,50 per deelnemer).
Per geslaagde deelnemer willen we graag een goede standaard O-R fluit kunnen overhandigen. Per
jaar zal een begroting worden opgesteld waarbij een inschatting gemaakt wordt voor de te maken
opleidingskosten
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8. BIJLAGEN
BIJLAGE 1: BEGELEIDINGSPLAN (AANKOMENDE) SCHEIDSRECHTERS
Indeling en begeleiding van scheidsrechters voor juniorenwedstrijden
- Scheidsrechters worden ingedeeld voor een wedstrijd die past bij hun scheidsrechters
niveau;
- Twee beginnende scheidsrechters kunnen tezamen worden opgesteld indien zij in die
wedstrijd begeleid en beoordeeld worden door een ervaren begeleider;
- Voor aanvang coacht de begeleider beide beginnende scheidsrechters conform een vooraf
vastgesteld stramien.

De begeleider:
- heeft aandacht voor de scheidsrechters;
- stelt de scheidsrechters op zijn gemak;
- wil en kan luisteren naar de ervaringen van de scheidsrechters;
- maakt problemen van de scheidsrechters hanteerbaar.
- heeft oog voor de omgeving (publiek en coaches)
- levert informatie tbv van de competenties van de fluitist (ranking)

Scheidsrechters helpen elkaar om beter te worden.
Beginnende scheidsrechters worden minimaal 3 keer opgesteld om onder begeleiding te fluiten.
Beginnende junioren worden opgesteld bij de C- en D jeugd, beginnende senioren kunnen ook bij de
A- en B jeugd opgesteld worden. De bedoeling van de begeleiding is de scheidsrechter te helpen zijn
of haar sterke punten verder te ontwikkelen en zijn of haar zwakkere punten te verbeteren. Als
leidraad wordt hierbij het begeleidingsformulier (bijlage 2) gebruikt, wat de belangrijkste aspecten
van de arbitrage voor de beginnende scheidsrechter bevat: toepassing spelregels, signalering en
waarneming, positionering en het in goede banen leiden van de wedstrijd.
Het hebben van voldoende scheidsrechters op elk niveau is een tweede doelstelling van de
begeleiding. Jaarlijks wordt de indeling van scheidsrechters in de diverse niveaus opnieuw bekeken
door ervaren (bonds-) scheidsrechters en kan in overleg met deze beoordelaars een specifiek
begeleidingstraject worden afgesproken.
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BIJLAGE 2: PROTOCOL TEAMS
Hier gaan we een aantal protocollen beschrijven mbt:
 aanwijzen scheidsrechters vanuit eigen team
 communicatie met scheidsrechters vooraf aan de wedstrijd
 wat als er scheidsrechters niet op komen dagen
 shake hands
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BIJLAGE 3: CONTACTGEGEVENS
Arbitrage Commissie
Wedstrijdsecretaris

Arbitrage Commissie HC Oranje-Rood

: arbitragecommissie@HCOranje-Rood.nl
: wedstrijdsecretaris@HCOranje-Rood.nl

