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Zonder scheidsrechters geen hockeywedstrijden! 

 

Ieder lid van zestien jaar of ouder moet in het bezit te zijn van een scheidsrechters-kaart 

Ieder clublid in bezit van een scheidsrechters kaart kan door de scheidsrechters commissie 

worden opgesteld om wedstrijden te fluiten. 

 

Communicatie: 
 

Aanwijzing scheidsrechters vindt plaats via de mail. 

De arbitrage commissie probeert dit uiterlijk zondag voor de betreffende wedstrijd de inroostering 

te doen. (het eerste weekeinde na de voorcompetitie kan dit uiterlijk donderdag voor de wedstrijd 

zijn, dit vanwege het laat aanleveren van de indeling van de competities door de KNHB) 

 

Herinneringsmail met codes voor wedstrijdformulier 

Donderdag voor de wedstrijd ontvangen de scheidsrechters een herinnering met hierin de codes 

voor het digitale wedstrijdformulier. 

De verantwoordelijkheid ligt bij de/het opgestelde speler/speelster/team 

 

Afzeggen is niet mogelijk 
Afzeggen kan niet. Kun je zelf niet fluiten dan regel je zelf op tijd een vervanger. Je geeft 

vóór donderdagavond 20.00 uur de naam van de vervanger door aan: 

arbitrage@kromhouters.nl 

 

De consequentie daarvan is dat de scheidsrechters individueel verantwoordelijk zijn voor 

de wedstrijd en de scheidsrechterscommissie geen afzeg adres is !! Uiteraard staat 

de commissie open voor overleg. Als een opgestelde scheidsrechter niet komt opdagen of 

geen capabele vervanger heeft geregeld, kan club sancties treffen tegen de betreffende 

persoon. 

 

Sancties bij niet komen opdagen scheidsrechter. 

• Bij de eerste keer zal er een waarschuwing volgen, indien er geen plausibele 

verklaring is.  

• Bij de 2e keer wordt desbetreffende scheidsrechter geschorst voor de eerst volgende 

thuiswedstrijd.  

• Bij herhaling kan bestuur zwaardere sancties overwegen. 

 

Fluiten 
1. Zorg dat je op tijd bent, minimaal 15 min voor aanvang van de wedstrijd 

2. Fluitjes en kaarten zijn te verkrijgen aan de bar 

3. Zorg dat je afwijkende kleding (kleur) heb van de beide spelende teams 

4. Begin op tijd, start 5 voor de aanvangstijd met het tossen, line-up en jellen. 

5. Vul na de wedstrijd direct het digitale wedstrijdformulier in 
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Coaches en scheidsrechters 
Om meer zeker te zijn dat de scheidsrechters aanwezig zijn voor het fluiten van de wedstrijd, kan 

je de ingedeelde scheidsrechter b.v. de dag voor de wedstrijd een bericht sturen (SMS, 

Whatsapp),  

De ingedeelde scheidsrechters zijn te zien op de website van de Kromhouters, onder kop 

“Hockey” en vervolgen kicken op de betreffende wedstrijd. 

 
 

Als de scheidsrechter er niet is: 

1. Bellen naar betreffende scheidsrechter. Ingedeelde scheidsrechters incl. 

telefoonnummers staan op het wedstrijd overzicht in het clubhuis. 

2. Indien geen contact / komt niet, op veld kijken of er alternatief aanwezig is.  

3. Indien geen alternatief aanwezig praktische oplossing zoeken: Coaches of teamleden 

fluiten. Indien hierover geen akkoord wordt bereikt en tegenstander wenst niet te spelen 

dan vervalt de wedstrijd . Kromhouters is dan in overtreding en zal boete krijgen van 

KNHB. De Wedstrijd moeten worden ingehaald op reserve dag. 

4. De coach meld aan de arbitrage commissie welke scheidsrechter niet is komen opdagen 

plus eventueel naam van vervanger. (mail naar: arbitrage@kromhouters,nl) 

 


