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NOVA ARBITRAGE BELEIDSPLAN 

 
 
 
We weten het allemaal 
 
Als je gaat hockeyen is het fluiten van een wedstrijd niet het eerste waar je aan denkt. En toch zullen 
we samen moeten regelen dat we elkaars wedstrijden fluiten. Fluiten is een vanzelfsprekend 
onderdeel van het spel en van het lidmaatschap van onze vereniging. Goede scheidsrechters 
verhogen het plezier in hockey. 
 
 
Hoe gaat HC NOVA hier mee om? 
 
Binnen onze vereniging willen we onze jeugdleden van jongs af aan, maar ook coaches en ouders, 
vertrouwd maken met de regels van het hockeyspel. Dit is nodig om het spelletje met plezier te 
kunnen spelen. Je weet wat mag en niet mag en bovendien zul je hierdoor beter begrijpen waarom 
een scheidsrechter bepaalde beslissingen neemt. Het kennen van de regels is de basis van het 
hockeyspel, maar ook de basis om te kunnen fluiten.  
 
Onze club organiseert in samenwerking met de KNHB regelmatig spelregelcursussen. Nadat je de 
cursus met goed gevolg hebt afgerond, mag je officieel wedstrijden gaan fluiten; je hebt je 
‘scheidsrechterskaart’. Des te meer leden hun kaart hebben, des te meer de scheidsrechtertaak over 
de leden kan worden verdeeld.  
 
In onze club willen we niet alleen de bekendheid met de regels verbeteren en het aantal 
scheidsrechters verhogen maar we werken ook aan de kwaliteit van de spelers die al (of net) een 
scheidsrechterkaart hebben. Begeleiding in de praktijk van scheidsrechters voor, tijdens en na de 
wedstrijd is hierbij de beste methode. HC NOVA heeft deze taak belegd bij de arbitragecommissie en 
de Technische Commissie (TC). Dit staat andere NOVA-leden en coaches niet in de weg om op een 
positieve wijze jonge scheidsrechters te begeleiden en advies te geven in de pauzes van wedstrijden 
of erna. 
 
Verder handhaven we als HC NOVA een zerotolerance beleid als het gaat om elke vorm van 
commentaar op de scheidsrechter. Spelers, coaches en toeschouwers mogen niet ageren op 
scheidsrechters. Zelfs als de scheidsrechters 100% partijdig zijn dan nog zien we dat als onderdeel 
van de ontwikkeling van de spelers
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Als je eigen team speelt verwacht je dat er twee scheidsrechters staan. Het is asociaal om zelf niet (of 
te laat) op te komen dagen als scheidsrechter of om geen vervanger te regelen als je niet kunt. 
Verder is het niet acceptabel dat seniorenleden of leden in de A/B-categorie langere tijd lid zijn van 
onze club zonder dat zij een scheidsrechterskaart hebben. Van alle leden wordt verwacht dat zij een 
steentje bijdragen.  
 
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) op datum 17-01-2014 hebben de leden conform het 
Huishoudelijk Reglement (HR) met het arbitragebeleid ingestemd.  
 
 
Concreet houdt dit besluit voor onze club het volgende in 
 
1. Vanaf 1e jaars C-leeftijd zullen spelers worden uitgenodigd voor de spelregelcursus. Als 1e jaars 
C-leeftijd is deelname vrijwillig. Verder zullen 1e jaars C-spelers nog niet als scheidsrechter of 
teambegeleider bij de Jongste Jeugd worden ingezet, tenzij de betreffende speler het aankan en ook 
aangeeft dit te willen. 
 

                                                 
1
 Een notitie op het wedstrijdformulier is de juiste methode dit kenbaar te maken. 
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2. Binnen onze vereniging moeten alle competitie-spelende jeugdleden in hun tweede jaar C-leeftijd 
een kaart halen. Alle 2e jaars C, die nog geen scheidsrechterskaart hebben, moeten verplicht 
deelnemen aan de cursus.  
 
3. Competitie-spelende (nieuwe) leden die lid worden van de vereniging vanaf de B-leeftijd, wordt de 
mogelijkheid geboden om binnen 1 jaar te voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.  
 
4. Bij het niet voldoen aan de hiervoor onder punt 2 en 3 vermelde verplichtingen zal de TC, 
gemandateerd door het bestuur, het desbetreffende lid verbieden deel te nemen aan 
competitiewedstrijden totdat aan hiervoor vermelde verplichtingen is voldaan (zie ook overige 
bepalingen).  
 
5. In principe worden 2e-jaars C spelers (al dan niet in bezit van een scheidsrechterskaart) ingezet 
voor het begeleiden van de Jongste Jeugd. Dit is een voortraject om ervaring op te doen. In overleg 
met de TC en met toestemming van de betrokken speler kan een 2e-jaars C speler ook worden 
ingezet als scheidsrechter bij de D-lijn (sommigen kunnen dit goed aan). 
 
6. Alle scheidsrechtercursussen worden door de club betaald.  
 
7. Het al dan niet hebben van een scheidsrechterkaart is één van de criteria van de TC bij het 
samenstellen van teams. Dit geldt ook voor alle trainers en coaches.  
 
8. In principe is plaatsing in een A-team of seniorenteam niet mogelijk zonder dat een speler een 
scheidsrechterskaart heeft. Trimleden worden niet verplicht om een kaart te halen, maar wel 
gestimuleerd. 
 
9. Met andere woorden: bij de B-, A -juniorenteams en seniorenteams is IEDEREEN in het bezit van 
een scheidsrechterskaart!  
 
 
Fluiten van competitiewedstrijden in de praktijk 
 
1. Alle competitie-spelende leden in het bezit van een scheidsrechterskaart dienen per seizoen, bij 
door de arbitragecommissie aan te wijzen competitiewedstrijden, als scheidsrechter te fungeren. 
 
2. Scheidsrechters worden door de TC naar niveau en leeftijd ingedeeld voor het fluiten van 
wedstrijden (bijvoorbeeld MC1 zal niet worden ingedeeld om JB1 te fluiten). 
 
3. De wedstrijden op zondag worden in principe door senioren geleid of door talentrijke junioren (op 
basis van vrijwilligheid). De wedstrijden op zaterdag kunnen zowel door senioren en junioren maar 
ook door ouders/vrijwilligers worden gefloten. 
 
4. Scheidsrechters worden in principe minimaal 10 dagen voor de wedstrijd geïnformeerd welke 
wedstrijd zij moeten begeleiden. 
 
5. Indien clubscheidsrechters verhinderd (zie no-show regeling op NOVA site) zijn voor de 
competitiewedstrijden waarvoor zij als scheidsrechter staan ingepland, dienen zij zelf voor vervanging 
te zorgen. De arbitragecommissie dient tijdig van deze vervanging (competitiewedstrijd + vervanger) 
op de hoogte gebracht te worden. 
 
6. De arbitragecommissie en TC willen jonge onervaren scheidsrechters in de praktijk coachen en 
begeleiden. Zij zullen regelmatig op zaterdag aanwezig zijn om jonge scheidsrechters te coachen. 
 
7. De arbitragecommissie zal coaches over de no-shows van spelers en eventuele schorsingen 
informeren. De TC verwacht dat coaches de betreffende spelers hierop aanspreken en dat zij bij de 
eerstvolgende teamopstelling met de no-show rekening houden. 
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Opleiding 
 
1. Jaarlijks worden er minimaal 2 scheidsrechtercursussen georganiseerd. Alle competitie spelende 
leden vanaf 2e jaars C-leeftijd jaar zijn verplicht hieraan deel te nemen en zullen hiervoor tijdig een 
uitnodiging ontvangen. 1e jaars C-leeftijd zullen op vrijwillige basis worden uitgenodigd om deel te 
nemen (1e jaars C-jeugd met een kaart hebben bij selectiecriteria een streepje voor).  
 
2. Na de opleiding volgt de praktijk van het wedstrijdfluiten. De regels goed en blijven kennen is geen 
gemakkelijke opgave. Daarom is het nuttig om vóór het fluiten van een wedstrijd de regels nog eens 
door te lezen (hockey.nl app – website KNHB). 
 
3. Ook ouders van spelers en coaches wordt de optie geboden om deel te nemen aan de 'online' 
spelregelcursus. Het afleggen van het scheidsrechterexamen is niet verplicht, maar het mag natuurlijk 
wel. Op de site van de hockeybond www.knhb.nl onder arbitrage vind je allerlei informatie over 
spelregels en examenvragen. 
 
 
Overgangsregeling 
 
1. Spelers in de B- en A-leeftijdscategorie en senioren, die op de ingangsdatum van deze regeling 
nog geen scheidsrechterskaart hebben, krijgen tot juni 2015 de tijd een scheidsrechterskaart te halen. 
 
 
 
Tenslotte: 
 
Heb je nog vragen of suggesties? Vind je fluiten leuk en wil je hier actiever mee omgaan? Ben je een 
enthousiaste ouder en wil je het team van je zoon of dochter fluiten? Voel je er wat voor om 
scheidsrechters te begeleiden? Aarzel niet en neem contact op met de arbitragecommissie: 
arbitrage@hcnova.nl. 
 
 

http://www.knhb.nl/
mailto:arbitrage@hcnova.nl
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Bijlage 1 
 
Overige bepalingen 
 
1. Zie ook de no-show regeling voor het niet (of laat) verschijnen als scheidsrechter (NOVA website). 
 
2. Bij verwijtbaar niet behalen van het spelregelexamen 
 
Wanneer er ondanks alle helpende/stimulerende maatregelen toch een lid is dat na de nodige 
mondelinge/schriftelijke waarschuwingen verwijtbaar niet of niet op tijd succesvol het 
spelregelexamen aflegt, verliest hij/zij het recht van spelen tot het moment dat hij/zij alsnog het 
spelregelexamen met goed gevolg aflegt. Het besluit hierover wordt, op voordracht van de 
arbitragecommissie, genomen door het bestuur van de vereniging. 
 
3. Sanctie bij verwijtbaar onvoldoende inzet aangewezen scheidsrechter (inclusief no-show/laat show) 
 
Wanneer er ondanks alle helpende/stimulerende maatregelen toch een scheidsrechter is die naar het 
oordeel van de begeleider/arbitragecommissie onvoldoende inzet toont bij een aan hem/haar 
toegewezen wedstrijd en verwijtbaarheid bij de arbitragecommissie aannemelijk is gemaakt, zal hij/zij 
een extra wedstrijd krijgen toegewezen. 
 
Sanctie bij 2

e
 keer verwijtbaar onvoldoende inzet (inclusief no-show/laat show) 

 
Wanneer er ondanks alle helpende/stimulerende maatregelen toch een scheidsrechter is die voor de 
tweede keer verwijtbaar onvoldoende inzet toont, is hij/zijde eerstvolgende thuiswedstrijd niet 
speelgerechtigd.  
 
Bij verder wangedrag zullen de maatregelen worden verzwaard. Uiteindelijk kan dit leiden tot 
langdurige schorsing dan wel opzegging van het lidmaatschap. Het besluit hierover wordt, op 
voordracht van de arbitragecommissie, genomen door het bestuur van de vereniging. 
 
 
 
 


