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1.

Inleiding

De KNHB heeft alle clubs de verplichting opgelegd een VAP (Verenigings-Arbitrage-Plan) op te
stellen. Hierbij wordt van alle leden verwacht, dat zij minimaal een spelregelcursus hebben gevolgd.
Het idee van de KNHB is om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding, hierdoor
wordt er gewerkt aan een attitudeverandering.
Wanneer wij deze lijn inzetten binnen de organisatie gaat het fluiten, net als het trainen en het spelen
van wedstrijden, erbij horen. De Spelregelkennislijn vraagt meer begeleiding van beginnende
scheidsrechters. Hiervoor zijn dus ervaren mensen nodig, die bereid zijn jeugdige leden hierbij te
begeleiden.
Met behulp van dit beleidsplan wordt daar voor onze vereniging een aanzet toe gegeven. Immers
zonder scheidsrechters geen wedstrijden!
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2.

Uitgangspunten Algemeen

Fluiten moet weer zó leuk worden dat het niet meer als een verplichting gezien wordt maar als
een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging.
De wedstrijden moeten begeleid worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van het
betrokken team.
Een structurele aanpak moet leiden tot continuïteit in het scheidsrechtersbestand. De vereniging moet
kunnen voldoen aan de verplichtingen die zij op het terrein van de arbitrage heeft naar de KNHB.
2.1

Uitgangspunten BH&BC Breda

De Arbitrage Commissie (AC) heeft de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:
1.

Kwalitatieve en kwantitatieve bewaking arbitrage;

2.

Kwalitatieve en kwantitatieve bewaking van het opleidingstraject, inclusief begeleiding;

3.

Alle actieve leden vanaf de 2 jaars C jeugd dienen voor het einde van ieder seizoen in het

e

bezit van een C-kaart te zijn;
4.

Het streven om gemiddeld 1 (clubgebonden) bondsscheidsrechter (BS) af te leveren;

5.

Fluiten een positief imago geven;

6.

Het enthousiasmeren van ex-BS, om actief op BH&BC Breda te gaan arbitreren;

7.

Het enthousiasmeren van oud tophockeyers om te gaan arbitreren;

De AC wordt door het bestuur in staat gesteld om haar werkzaamheden volgens de in het beleidsplan
gestelde voorwaarden uit te voeren. Dit betekent o.a. dat leden van de BH & BC Breda door de AC
leden aangesproken kunnen worden op hun gedrag en dat de AC leden bevoegd zijn zo nodig het
sanctiebeleid zoals vastgelegd uit te voeren.
2.2

KNHB

Uitgangspunt voor dit Verenigings Arbitrage Plan is het arbitrage beleidsplan KNHB 2001- 2006
geweest.
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3.

Opleiding

3.1

Inventarisatie

3.1.1

Huidige C- kaarthouders en bondsscheidsrechters

De sinds 1994 uitgereikte kaarten en kaarten met een verloopdatum van ná 1994, zijn voor het leven
geldig.
Er is een totaal overzicht van alle C-kaarthouders en bondsscheidsrechters binnen de club. Deze lijst
dient elk jaar up-to-date te worden gehouden. De AC is verantwoordelijk voor het up-to-date houden
van deze lijst en zal deze op de website plaatsen.
3.1.2

Senioren en junioren die C- kaart moeten halen

Voor de senioren en junioren die nog geen kaart hebben en een C-kaart moeten halen, zal er jaarlijks
door de AC (minimaal) 1 scheidsrechterscursus aangeboden worden. Indien het lid niet in staat is
deze cursus te volgen dient hij/zij zelf zorg te dragen dat hij/zij elders de cursus binnen het seizoen
kan volgen om de C-kaart te behalen.
3.1.3

Tweedejaars C-jeugd

Alle tweedejaars C-leden worden jaarlijks uitgenodigd om de scheidsrechters cursus te volgen.
Evenals voor de overige leden geldt ook hier de verplichting dat zij de C-kaart dienen te halen voor het
eind van het seizoen.
De B jeugd zal vervolgens begeleid worden om met plezier te fluiten.
3.1.4

Werving ouders

Alle (nieuwe) ouders van jeugdleden en de ouders van de jongste jeugdleden die niet in het bezit zijn
van een C-kaart zijn, of ouders die een opfris cursus willen volgen, zullen jaarlijks uitgenodigd worden
om deze kaart te behalen, dan wel hun kennis op te frissen.
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3.2

Begeleiding

Voor een scheidsrechter is erkenning en waardering, naast het zelf plezier in arbitrage hebben, de
belangrijkste motiverende factor.
Voor het plezier hebben, zijn vooral de eerste wedstrijden van groot belang. Daarom willen we extra
aandacht besteden aan de begeleiding in deze fase. Nieuwe scheidsrechters stellen we de eerste
„

wedstrijden op, zoveel mogelijk met ervaren fluiters en bij wedstrijden van eenvoudig‟ niveau.
Daarnaast willen we een groep begeleiders formeren, die de nieuwe fluitisten vanaf de zijlijn
begeleiden en in de rust en na afloop de sterke en de zwakke kanten van het optreden als
scheidsrechter met de betrokkene evalueren.
Bij het begeleiden gaat het er om de scheidsrechter in spé enthousiast te maken voor het arbitreren
en hem als arbiter voor de toekomst te behouden.
In de praktijk betekent dit dat de begeleider:

3.3

-

aandacht voor de scheidsrechter heeft;

-

de scheidsrechter op zijn gemak stelt;

-

wil en kan luisteren naar de ervaringen van de scheidsrechter;

-

problemen van de scheidsrechter hanteerbaar kan maken.
Bondsscheidsrechters

Leden worden uitgenodigd en gestimuleerd om de cursus bondsscheidsrechter te gaan volgen. De
uitnodiging vloeit voort uit het begeleidingsplan zoals hierboven beschreven.
3.4

Nascholing

In combinatie met de thema avonden zal minimaal een keer jaar een nascholing georganiseerd worden
voor alle fluitende leden van BH&BC Breda.
3.5

Spelregel kennislijn

De KNHB heeft een speciale Spelregel kennislijn ontwikkeld waarbij uitgegaan wordt van de stelling
dat spelers en speelsters zo vroeg mogelijk vertrouwd gemaakt moeten worden met arbitrage in de
breedste zin van het spel. Dit dient dan uitgedragen te worden door de technisch staf, trainers en
coaches.. Voor BH&BC Breda zal de spelregelkennis voor de C-, D- en E-jeugd meegenomen worden
in de trainingen.
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E-jeugd: “Spel- en gedragsregels voor het Mini-Hockey”
Een speelse eerste kennismaking met het hockey en de spelregels voor zes- en achttal teams.
D-jeugd: “Het Hockeydiploma”
De bedoeling van deze opleiding is om de D-jeugd na te laten denken over de normen en waarden die
“sportief

gedrag”,

“gezondheid”,

“gastvrijheid”,

“clubliefde”

en

“blessurepreventie”

met

zich

meebrengen. Als onderdeel van de training komen achtereenvolgens de techniek, de spelregels en
sportief gedrag aan bod. Ook hier spelen de trainers, trainingscoördinatoren en coaches een
belangrijke rol, omdat de opleiding tijdens de trainingen plaats vindt. Aan het einde van de opleiding
krijgt iedereen het “Hockeydiploma”. De verdere uitwerking en uitvoering van dit punt zal in overleg en
samenwerking met de technische staf en trainingscoördinatoren plaats dienen te vinden. Dit staat
gepland voor de tweede fase van dit plan.
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4.

Opzet fluitschema’s

4.1

Indeling scheidsrechters

Alle scheidsrechters zullen worden ‘beoordeeld’ naar hun vakbekwaamheid aan de hand van een
andere ervaren scheidsrechter/begeleider van de arbitrage commissie. Het gaat bij de aanwijzing niet
alleen om het aanwijzen van 2 scheidsrechters , het gaat ook om dat de arbitrage van goede kwaliteit
is en passend bij de wedstrijd.
De komende jaren zal getracht worden, aan de hand van de systematiek van de KNHB, de
scheidsrechters in 4 groepen in te delen. Op deze wijze kan elke wedstrijd aan een passende
scheidsrechter gekoppeld worden.
De beoordeling en daaropvolgende indeling dient plaats te vinden door zeer ervaren fluitisten, bijv.
door de bondsscheidsrechters die binnen de vereniging actief zijn. De scheidsrechters kunnen
ingedeeld worden in een aantal “fluitniveaus”, zoals onderstaand is aangegeven:

Niveau LISA 1

Niveau LISA 2

Niveau LISA 3

Niveau LISA 4

KNHB-groep

A-groep

B-groep

C-groep

Actieve

Ervaren C-kaarthouders

C-kaarthouders met

alle overige C

Bondsscheidsrechters.

met uitstekende

goede regelkennis en

kaarthouders

regelkennis en overwicht

ambitie

(ex-Bondscheidsrechters)

Personen die nog geen C-kaarthouder zijn en bijv. de E- en F-jeugd teams (6- en 8-tallen
begeleiden/fluiten worden door Lisa ingedeeld in Niveau 5 oftewel D-groep.
De AC zal er naar streven om elke kaarthouder gedurende een seizoen minimaal 1 keer te beoordelen
t.b.v. A-B-C-groep (of de betrokken arbiter op het juiste niveau arbitreert). Voor een promotie naar een
hogere groep zal de AC minimaal 3 keer beoordelen.
4.2

Aanwijzing scheidsrechters

Doelstelling van de het aanwijzen (wedstrijdsecretariaat junioren en senioren) is:
"de juiste scheidsrechter, op de juiste plaats, op de juiste tijd, op de juiste wedstrijd".
Voor alle elftal wedstrijden geldt dat de scheidsrechter minimaal in het bezit moet zijn van een
clubscheidsrechterskaart (C-kaart) en behoort tot fluitniveau groep C (LISA 4) of hoger.
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Er zijn meerde manieren om tot aanwijzing te komen. Het is aan de AC om het systeem per seizoen te
definiëren en uit te voeren. Streven is om spelers/teams enkele malen per seizoen evenredig verdeeld
aan te wijzen.
Scheidsrechters/teams ontvangen over aanwijzing apart bericht. De voordelen van een dergelijk
systeem zijn:
-

er vindt in principe maar enkele per seizoen een aanwijzing plaats, namelijk zodra het
competitieprogramma bekend is;

-

de aanwijzing geschiedt veel zorgvuldiger door een goede voorbereiding;

-

door publicatie via internet kan men zelf vroegtijdig van zijn/haar fluitbeurten kennis nemen;

-

de bewuste scheidsrechters (m.n. de niet-spelende scheidsrechters) worden ver van tevoren
op de hoogte gesteld van hun fluitbeurten;

De zaterdagwedstrijden worden hoofdzakelijk gefloten door jeugd, vrijwilligers en ouders en senioren,
zondagwedstrijden worden gefloten door de zondag teams.
De 6- en 8-tallen worden gefloten/begeleid door spelbegeleiders. Hiervoor is een C-kaart niet
verplicht. (groep D / LISA 5)
4.2.1

Aanwijzing zaterdag

De senioren worden betrokken bij het fluiten van jeugd teams. Bij de oudere jeugd, in verband met
overwicht in het veld, is dit meer noodzakelijk dan bij jongere jeugd.
Bij het aanwijzen van een wedstrijd wordt gepoogd jeugdleden bij voorkeur vòòr hun eigen wedstrijd te
laten fluiten.
Iedere jeugd scheidsrechter dient zelf te zorgen voor vervanging indien nodig en dit door te geven aan
het wedstrijdsecretariaat, verantwoordelijk voor de aanwijzing.
Indien een lid zich onttrekt aan zijn/haar verplichtingen wat betreft de arbitrage, zal een sanctie
worden opgelegd.
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4.2.2

Aanwijzing zondag

Elke wedstrijd wordt het team aangewezen dat een ander team moet fluiten. Bij het aanwijzen wordt
getracht een tussenruimte van 1 wedstrijd aan te houden tussen het fluiten van een wedstrijd en het
spelen van de eigen wedstrijd, waarbij leden bij voorkeur vóór hun eigen wedstrijd fluiten.
Indien een lid zich onttrekt aan zijn/haar verplichtingen wat betreft de arbitrage, dan zal een
sanctie worden opgelegd.
5.

Gedragsregels

Er is zicht op de omvang van onsportief gedrag en waar, wanneer, door wie en waardoor dit wordt
veroorzaakt (d.m.v. registratie van kaarten). Wangedrag wordt niet getolereerd en zal resulteren in
een sanctie opgelegd door de AC en/of het bestuur. Daarnaast zal ook de commissie Sportiviteit &
Respect (S&R) worden geïnformeerd. Ook laatstgenoemde kan maatregelen nemen bij ongewenst
gedrag.
5.1

Sportief gedrag langs de lijn

Bij de wedstrijdtafel zal gevraagd worden naar onsportief gedrag en dat zal gemeld worden.
Bijvoorbeeld:
-

Je hebt gefloten en je hebt het gevoel dat je als scheidsrechter onsportief bent behandeld.
Aanmerkingen op je leiding, krenkende opmerkingen, misschien zelfs geschreeuw en
gescheld, allemaal dingen die je als scheidsrechter er niet gelukkiger op maken.

-

Je bent een ouder van een speler (m/v) en je hebt je geërgerd aan, of je was in elk geval
gegeneerd door, het gedrag van de coach van je kind of dat van een mede-ouder.

-

De scheidsrechters worden na de wedstrijd niet bij de gastvrijheid van het team betrokken en
moeten zelf maar voor iets te drinken zorgen.

BH&BC Breda is een prettige en gastvrije vereniging. Dit moet in de stijl van de hockeyers naar elkaar
(en dus ook naar scheidsrechters) tot uiting komen. Helaas is deze verworvenheid niet
vanzelfsprekend meer, daarom moeten we elkaar een beetje gaan helpen.
De AC en de commissie S&R verzamelt informatie over onsportief gedrag binnen BH&BC Breda.
Daarmee wordt altijd wat gedaan, bijvoorbeeld een scheidsrechter begeleiden, zodat deze wat
steviger in de schoenen staat.
De AC en/of R&S geeft incidenten altijd door aan het betrokken bestuurslid. Na een melding zal extra
toezicht plaatsvinden bij het betrokken team en kunnen indien nodig een poosje "zwaardere"
scheidsrechters worden ingezet.
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5.2

Groene, gele en rode kaarten

Alle boetes die gekoppeld zijn aan groene, gele en rode kaarten zullen financieel verhaald
worden op de spelers/ouders.
Kaarten kunnen daarnaast volgens de regels van de bond leiden tot een schorsing voor 1 of meerdere
wedstrijden. Zowel de KNHB als de club houdt een registratie bij van deze kaarten.
Recidivisten zullen persoonlijk benaderd worden en zullen al naargelang de situatie langere
schorsingen kunnen verwachten.
5.3

BH&BC Breda volgt het tuchtrecht van de KNHB
e

Rode kaart “eenvoudig verbaal” of 3 gele kaart:
Hierop volgt een standaardstraf van 1 wedstrijd schorsing , zijnde de eerstvolgende wedstrijd
Rode kaart fysiek of overig:
Voor een verbale overtreding waarbij scheldwoorden dan wel ernstige ziektes worden gebruikt of
fysiek geweld tijdens de wedstrijd, is de standaardstraf 2 wedstrijden. In het algemeen hanteert de
tuchtcommissie voor een fysieke overtreding een minimumstraf van 2 wedstrijden.
5.3.1

Sancties

Bij aanvaarding van het lidmaatschap van BH & BC Breda heeft ieder lid zich gecommitteerd om de
scheidsrechters cursus te volgen en wedstrijden te fluiten. Dit betekent dat de vereniging de
verplichting op zich genomen heeft een opleiding te verzorgen.
5.3.2

Het niet hebben van een geldige kaart

Alle spelers en speelsters van 16 jaar en ouder zijn verplicht een kaart te hebben. Bij het niet hebben
van een kaart of het niet willen halen van een C-kaart neemt het bestuur gepaste maatregelen.
5.3.3

Niet-verschijnen of zakken voor clubscheidsrechtersexamen

Bij het niet verschijnen op een door de AC georganiseerde cursus voor het team van de betrokken
cursist door de cursist gedurende het seizoen waarin zijn/haar team was opgeroepen zal de betrokken
cursist hierop worden aangesproken en wederom voor een cursus worden opgeroepen. Als dit niet
afdoende is zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

10
VAP-BH&BC_V2.0

9(12)

VERENIGINGS ARBITRAGE
PLAN BH&BC BREDA
5.3.4

No-show junioren

Een no-show is het niet verschijnen tijdens of het niet zorgen voor adequate vervanging voor een
persoonlijke arbitrage verplichting! Junioren worden met naam en toenaam aangewezen, waardoor
altijd duidelijk is wie er voor een bepaalde wedstrijd was opgeroepen om te fluiten.
Bij eerste no-show:
De betrokken arbiter wordt op het daaropvolgende weekend weer opgesteld om te fluiten.
Bij tweede no-show:
Naam wordt doorgegeven aan de AC die passende maatregelen zal nemen.
Eventuele door de KNHB opgelegde boetes met betrekking tot de no-show worden op de
scheidsrechter verhaald.
5.3.4

No-show senioren

Bij een “team aanwijzing” (van toepassing bij senioren die moeten fluiten) geldt:
Bij eerste no show:
Het desbetreffende elftal krijgt bij de eerstkomende thuiswedstrijd geen scheidsrechters toegewezen
en moet dan dus zelf voor scheidsrechters zorgen. Daarnaast zal het team ook de eerstvolgende
weekend weer opgesteld zullen worden om te fluiten.
Indien een seniorenteam op zaterdag verzuimt te komen zal er door de wedstrijdtafel/commissielid
een scheidsrechter tegen betaling worden geregeld (als dit mogelijk is). De kosten hiervan zijn voor
rekening van het team dat niet is op komen dagen en zullen per factuur worden aanboden via
de penningmeester een de aanvoerder.
Bij de tweede no-show:
Team wordt doorgegeven aan de AC die passende maatregelen zal nemen.
5.4

Kleding

BH&BC Breda heeft voor scheidsrechter gele jacks en truien beschikbaar, deze hangen in het
clubhuis bij de wedstrijdtafel. Beide scheidsrechters dragen gedurende zowel junioren- als
seniorenwedstrijden bij voorkeur een BH&BC Breda scheidsrechters jack, polo of sweater of anders
ten minste zoveel mogelijk uniforme kleur shirt sweater en/of polo! Alleen wanneer twee KNHB
bondscheidsrechters een wedstrijd fluiten, kunnen zij conform de regels van de KNHB het KNHB
bondsscheidsrechter tenue dragen.

11

VERENIGINGS ARBITRAGE
PLAN BH&BC BREDA
6.

Communicatie

We willen een goede sfeer creëren rond het fluiten. “De kwaliteit van het fluiten op BH&BC Breda is
goed. Als scheidsrechter voel je je gewaardeerd.”
Het bestuur en de direct uitvoerenden van het beleid van BH&BC Breda (trainers, coaches,
scheidsrechters, groepsmoeders/vaders, wedstrijdtafel) dienen zich positief op te stellen ten aanzien
van de arbitrage, zij hebben een voorbeeld functie hoe de club met arbitrage om wenst te gaan.
Arbitrage dient een vast agendapunt te zijn van elke bestuursvergadering en ALV.
Er zal regelmatig overleg plaats vinden tussen de verschillende bestuurlijke organen, commissies en
de

leden.

Er

zullen

voorlichtingsavonden,

thema-avonden

of

paneldiscussies

voor

de

clubscheidsrechters worden georganiseerd. Ook kan gedacht worden aan soortgelijke avonden voor
bijvoorbeeld hele teams (met te veel groene, gele en/of rode kaarten), voor coaches en begeleiders,
voor ouders en hun kinderen.
6.1

Communicatie aanwijzing

Op het wedstrijdschema van de website staan de scheidsrechters. Iedereen die op zaterdag moet
fluiten krijgt van tevoren een e-mail.
Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om op de hoogte te zijn van zijn/haar aanwijzing om te
fluiten en ervoor te zorgen dat die informatie hem/haar kan bereiken. Niet op de website kijken,
geen/verkeerd e-mail adres of telefoonnummer zijn geen geldig excuus!
6.3

Aanwijzing

De AC stelt zich tot doel minimaal 1 of 2 keer per seizoen een bijeenkomst te organiseren voor actieve
scheidsrechters. Een aansprekende spreker over een actueel arbitrage onderwerp in combinatie met
de welbekende hockey gezelligheid.
6.3

Ondersteuning

De AC maakt gebruik van LISA om brieven/e-mails naar leden en/of scheidsrechters uit te doen gaan.
6.4

Mailverkeer

De AC heeft haar eigen mail adres: arbitrage@BH&BC.nl.

12

VERENIGINGS ARBITRAGE
PLAN BH&BC BREDA
6.5

Sponsoring

Er zal gekeken worden in overleg met de sponsorcommissie of er met ingang van volgend seizoen een
sponsor geworven kan worden voor de AC. Als teken daarvan zouden bijvoorbeeld aan onze
scheidsrechters een jas of bodywarmer, kaarten e.d. ter beschikking gesteld kunnen worden op
uitleenbasis.
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7.

Begeleiding A&B scheidsrechters

Het is het streven om zoveel mogelijk gekwalificeerde scheidsrechters op te leiden waardoor BH&BC
Breda in staat is om kandidaat scheidsrechters voor de KNHB bondstraining aan te melden.
7.1

Selectiegroep

De AC streeft er naar om met name jeugdscheidsrechters, die vanuit hun C-scheidsrechter niveau
door willen groeien, intensiever te begeleiden en te coachen. De AC zal hiervoor een aantal jeugd
scheidsrechters gedurende het seizoen benaderen.
7.2

Afspraken

Met de geselecteerde scheidsrechter worden afspraken gemaakt t.a.v. van de begeleiding en de
wedstrijden die zij gaan fluiten. De TC kan een financiële bijdrage afspreken voor de scheidsrechters
inspanning die gedurende een seizoen wordt geleverd (contract). E.e.a. in nauw overleg met de AC en
begeleiders.
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