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Scheidsrechters bij THCC Kromhouters 
Zonder scheidsrechters geen hockeywedstrijden! 

 

Het is binnen de Kromhouters voor alle leden verplicht om vanaf de B-leeftijd zijn/haar 

scheidsrechters-kaart te halen en om wedstrijden te fluiten.  

Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak iedereen ingedeeld hoeft te worden om een 

wedstrijd te fluiten. Zo kunnen we de ‘belasting’ onderling een beetje verspreiden.  

Tot je je kaart hebt zal je als jeugdspeler dus ook worden ingedeeld om te fluiten, maar dan voor de 

wedstrijden van de mini’s in plaats van de elftallen.  

  

Aanmelding cursus 
Alle A/B jeugdleden die nog geen kaart hebben, worden automatisch ingedeeld voor een cursus. 

Hiervoor krijgen ze een uitnodiging via de mail.  

 

Daarnaast wordt natuurlijk iedereen die interesse heeft van harte uitgenodigd om zich aan te melden 

om een cursus te volgen! Ook ouders van jeugdleden, al dan niet zelf hockeyend, zijn dus van harte 

welkom om een scheidsrechters-kaart te halen. Ouders van jeugdteams zullen namelijk ook 

standaard worden ingedeeld om de wedstrijden van hun kind(eren) te fluiten, en het gebeurt nu nog 

te vaak dat het altijd dezelfde ouders zijn die deze taak op zich nemen. Wees dus solidair en 

betrokken en meldt je aan!  

 

Wie fluit welke wedstrijden 
Alle spelende leden van de club (vanaf de B-jeugd) zijn in beginsel verplicht wedstrijden te fluiten.  

Jeugdwedstrijden: 

Voor de junioren wedstrijden (zaterdag) kunnen zowel ouders, CS+ (gevorderd Club Scheidsrechters), 

jeugdleden als senioren opgesteld worden. De aanwijzing vindt plaats op naamniveau. Hierbij zal bij 

de senioren vooral een beroep worden gedaan op het fluiten van de hogere A en B teams. 

Seniorenwedstrijden: 

Met uitzondering van de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1, worden de seniorenwedstrijden 

aangewezen op teamniveau. Dit betekent dat het team zelf de scheidsrechters toewijzen.  

Oefenwedstrijden. 

Voor oefenwedstrijden zorgen de team zelf voor scheidsrechters. Natuurlijk kan er support gevraagd 

worden aan de arbitragecommissie. 

Indeling seizoen en aanwijzing 
Voor de aanwijzing van scheidsrechters wordt het hockeyseizoen verdeeld in 5 periodes, te weten: 

1. aanvang competitie tot de herfstvakantie 

2. herfstvakantie tot winterstop 

3. de zaalcompetitie 

4. winterstop tot Meivakantie 

5. Meivakantie tot einde seizoen 



  Protocol Scheidsrechters bij THCC Kromhouters 
 
Het ligt in de bedoeling dat voor elk van deze periodes alle thuiswedstrijden vooruit worden 

aangewezen. De scheidsrechters ontvangen hierover apart bericht. De toewijzing vindt in LISA plaats 

en is voor de leden toegankelijk via de website en LISA app. 

Teneinde een goed beeld te krijgen van alle gefloten wedstrijden zullen deze centraal door de 

Arbitragecommissie in LISA geregistreerd worden. Hiermee wordt beoogd alle teams evenredig te 

laten participeren in het aantal te fluiten wedstrijden. 

Aanwijzing jeugd wedstrijden (zaterdag) 
Onderscheid wordt gemaakt in planning voor: 

• Jongste jeugd (F t/m E6-tallen),  

• Junioren elftallen (E8-tallen t/m A) 

• Zaalhockey. 

Jongste Jeugd (F & E6-tallen) 

Spelbegeleiders (=ouders) fluiten het desbetreffende team. Vanuit de Arbitragecommissie zal hier 

geen aanwijzing plaatsvinden. 

Jongste Jeugd E8-tallen 

Voor deze wedstrijden zullen zoveel mogelijk nieuwe scheidsrechters ingedeeld worden, er zal dan 

begeleiding zijn vanuit de arbitragecommissie. Als achtervang kunnen ook ouders ingezet worden. 

Junioren elftallen (D t/m A) 

De Arbitragecommissie deelt de fluitbeurt voor de zaterdagwedstrijden van de jeugdelftallen op 

individuele basis in en wijst hierbij een scheidsrechter met een passend niveau aan.  

De aanwijzing zal uiterlijk zondag voorafgaand aan de te fluiten wedstrijd worden gecommuniceerd 

aan de scheidsrechters van de wedstrijd. De uitnodiging voor het fluiten van de wedstrijd zal per mail 

worden verstuurd en is tevens zichtbaar in de LISA-app. 

Aanwijzing Senioren (zondag) 

Met uitzondering van de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1, worden de seniorenwedstrijden 

aangewezen op teamniveau. Dit betekent dat het team zelf de scheidsrechters toewijzen. 

Zaalhockey 

Voor de wedstrijden van de jeugdteams die spelen in Tiel zal de Arbitragecommissie de toewijzing 

doen op naam niveau. Veelal zal de scheidsrechter 2 wedstrijden (achterelkaar) fluiten. 

Senioren teams verzorgen één eigen scheidsrechter voor zowel thuis als uitwedstrijden. 

Verhindering en vervanging 
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging bij verhindering en het doorgeven 

van wijzigingen en/of aanvullingen. Het regelen van vervanging geldt niet als een gefloten wedstrijd 

en de scheidsrechter kan/zal dus opnieuw worden ingedeeld. 

Het bestuur kan sancties stellen op het niet voldoen aan de verplichting te fluiten, zowel voor 

individuele leden als elftallen. 



  Protocol Scheidsrechters bij THCC Kromhouters 
 
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.  

Sanctiebeleid 
Verplichting halen van de Clubscheidsrechters-kaart 

Bij het niet hebben van een kaart of het niet willen halen van een Clubscheidsrechters-kaart kan het 

bestuur besluiten dat de speler of speelster niet speelgerechtigd is en gepaste maatregelen nemen. 

Peildatum voor het behalen van de kaart is 1 januari in het hockeyseizoen waarin de speler in het 

bezit van een kaart dient te zijn (In de praktijk 2e jaars B). 

Niet verschijnen op scheidsrechters-examen of niet slagen scheidsrechters-examen 

Het zonder opgave van redenen niet verschijnen op een door de Arbitragecommissie georganiseerde 

scheidsrechterscursus, respectievelijk het bijbehorende examen, door de cursist gedurende het 

seizoen waarin zijn/haar team wordt opgeroepen kan tot gevolg hebben dat de betrokken cursist 

vanaf 1 januari niet langer speelgerechtigd is voor de veldcompetitie, zolang niet aan de voorwaarde 

om de Clubscheidsrechters-kaart te halen is voldaan.  

No-show 

Een no-show is iemand die niet verschijnt tijdens en/of niet zorgt voor adequate vervanging voor een 

arbitrage verplichting tijdens een hockey seizoen. No-show zal gemeld worden door de thuisspelende 

coach aan de Arbitragecommissie. 

Bij de eerste/tweede no-show kan de betrokken arbiter een waarschuwing krijgen of voor één 

thuiswedstrijd van zijn/haar eigen team geschorst worden. Een No-show is geen gefloten wedstrijd 

Bij de derde en volgende no-shows wordt de betrokken arbiter voorgedragen bij het bestuur/de 

tuchtcommissie die zal beoordelen welke maatregel opgelegd dient te worden. 

 


