
BELEID T.A.V. SCHEIDSRECHTERS CMHC 
 
ALGEMEEN 
Hockeywedstrijden moeten op een open, eerlijke en sportieve manier verlopen. We komen immers allemaal 
voor een leuke wedstrijd naar de club. Alle hockeyclubs in Nederland hebben dan ook met elkaar afgesproken 
dat elke wedstrijd, vanaf de D-jeugd tot de senioren, wordt begeleid door een gekwalificeerde scheidsrechter. 
Dat zijn nogal wat wedstrijden, en daarom moeten leden vanaf de B-lijn meehelpen. Ook niet-spelende leden 
en ouders van leden zijn van harte welkom om te ondersteunen als scheidsrechter. 
 
BEHALEN SCHEIDSRECHTERSKAART  
Om wedstrijden te mogen begeleiden, dienen scheidsrechters in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. 
Voor A- en B-jeugd en alle senioren is het behalen van een scheidsrechterskaart verplicht. Dit heeft geen 
vrijblijvend karakter. Leden van 16 jaar en ouder,  bij CMHC vanaf 15 jaar en ouder, zijn alleen  speelgerechtigd  
mét scheidsrechterskaart. Het is derhalve verplicht om aanwezig te zijn bij een gepland scheidsrechters-
examen. Enkel met goede redenen, ter beoordeling aan de scheidsrechterscommissie, mag men afwezig zijn bij 
een scheidsrechtersexamen. In principe worden er 2 maal per seizoen 2 scheidsrechtersexamens gepland (4 in 
totaal). We proberen deze te plannen in september/oktober en maart/april. Hierbij zijn we echter afhankelijk 
van de KNHB.  
 
DIGITALE LEEROMGEVING 
Ter voorbereiding op het behalen van de scheidsrechterkaart krijgen de leden toegang tot de digitale 
leeromgeving (e-learning) van de KNHB. Het doorlopen van de e-learning duurt ongeveer 6 uur. Daarnaast 
worden de examenkandidaten uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond wordt gezamenlijk een 
scheidsrechter examen doorgelopen en krijgen de kandidaten de gelegenheid om vragen te stellen aan een 
ervaren scheidsrechter van de club.  
 
EERSTE WEDSTRIJDEN 
Minimaal de eerste twee wedstrijden die een scheidsrechter fluit, is er begeleiding aanwezig van een ervaren 
scheidsrechter. Deze ervaren scheidsrechter geeft uitgebreide uitleg voorafgaand aan de wedstrijd en feedback 
tijdens rustmomenten.  
 
INDELING 
Nadat de speeltijden van de wedstrijden van de teams bekend zijn, maakt de scheidsrechterscommissie een 
indeling van de scheidsrechters. Deze indeling is uiterlijk de maandag voor de wedstrijddag bekend, maar bij 
voorkeur minimaal 1 week voor de wedstrijddag.  
 
De jeugdleden van de A- en B-lijn die minimaal 2 keer in de gelegenheid geweest zijn om een 
scheidsrechtersexamen te volgen, worden ingedeeld voor de elftalwedstrijden van de D, C en B-jeugd. De 
senioren worden ingedeeld voor het fluiten van de wedstrijden van de senioren en de wedstrijden van de A-
jeugd. Indien het qua planning niet anders kan, worden senioren ook ingedeeld op wedstrijden van andere 
juniorenteams.  
 
De scheidsrechterscommissie deelt geen scheidsrechters in voor oefenwedstrijden en toernooien. De 
scheidsrechters voor de zaal worden ingedeeld door de zaalcommissie. 
 
Bij het indelen van de scheidsrechters houdt de scheidsrechterscommissie rekening met de volgende punten:  

• de wedstrijd en verzameltijd van het eigen team van de scheidsrechter.  

• andere (coach)taken van de scheidsrechter. Het optreden als vrijwilliger (coach, trainer, commissielid) is 
geen reden om van de verplichting om te fluiten te worden vrijgesteld. 

• het niveau van de scheidsrechter. 

• een zoveel als mogelijke evenredige verdeling van het aantal fluitbeurten tussen de scheidsrechters. 

• wanneer iemand het leuk vindt, is hij/zij van harte uitgenodigd vaker een wedstrijd te fluiten. Geef dit door 
aan de scheidsrechterscommissie.  

 
VERHINDERING 
Een lid die wordt ingedeeld om te fluiten maar verhinderd is of nog niet in het bezit is van een 
scheidsrechterskaart, regelt zelf vervanging. Hij/zij geeft dit uiterlijk op de donderdag voor de wedstrijd vóór 



18.00 uur door aan de scheidsrechterscommissie. Deze vervanger heeft het gevraagde niveau om de 
desbetreffende wedstrijd te kunnen fluiten. 
 
Leden dienen zelf door te geven wanneer er een reden is dat zij structureel niet in staat zijn om te fluiten 
(uitzonderlijke gevallen, ziektes, blessures enz.). Wanneer zij dit niet doorgeven, is het lid zelf verantwoordelijk 
voor correcte vervanging en/of zelf fluiten. Bij een langdurige blessure of uitval dient doorgegeven te worden 
hoe lang dit vermoedelijk gaat duren. Voor wedstrijden die binnen één week na het doorgeven van een 
dergelijke reden gepland staan, zorgt het lid zelf voor vervanging.   
 
SANCTIEBELEID  

• No-show: een ‘No-show’ wil zeggen dat een ingedeelde scheidsrechter niet komt opdagen en ook niet zelf 
voor vervanging zorgt. Een (tijdige) afmelding zonder zelf te zorgen voor vervanging geldt ook als No-show. 

o Bij de 1e No-show deelt de scheidsrechterscommissie dit lid ter compensatie twee keer extra in 
als scheidsrechter. Dit gebeurt op de eerstvolgende twee wedstrijddagen waarvoor de 
scheidsrechtersplanning nog niet gemaakt is. Daarnaast kan het lid een boete worden opgelegd 
van € 50,-. De coach van het team wordt hierover ingelicht. 

o Bij de 2e No-show zal het clublid de eerstvolgende eigen thuiswedstrijd worden geschorst als 
speler. Daarnaast kan het lid een boete worden opgelegd van € 50,-. De coach van het team 
wordt hierover ingelicht. 

o Bij de 3e No-show zal er in overleg met het bestuur actie worden ondernomen. 
 
 


