
Arbitrage seizoen 2021-2022 

Nog even en het hockeyseizoen 2021-2022 staat voor de deur! Laten we hopen dat het een 

normaal hockeyseizoen wordt en dat we er samen een mooi en sportief competitiejaar van 

kunnen maken. De voorbereidingen voor een geslaagd hockeyseizoen zijn inmiddels in volle 

gang. 

Om wedstrijden te kunnen spelen zijn scheidsrechters nodig. Het fluiten van wedstrijden is 

daarom onlosmakelijk verbonden aan het hockeylidmaatschap; voor spelers, maar ook voor 

ouders van jeugdleden. Elk team wordt daarom ook komend seizoen gevraagd hier een 

bijdrage aan te leveren. Via deze weg willen wij iedereen informeren over de manier waarop de 

arbitrage komend seizoen geregeld zal gaan worden, wat jullie van de arbitragecommissie 

kunnen verwachten en welke bijdrage er van de teams, spelers en hun ouders (in geval van 

jeugdteams) verwacht wordt. 

NIEUW VANAF SEIZOEN 2021-2022 - Leren fluiten in de C-jeugd 

Fluiten leer je door het toe doen. Het is belangrijk om hier tijdig en op een laagdrempelige 

manier mee te beginnen, in een omgeving waar je fouten mag maken. Daarom gaan we bij Ring 

Pass Delft C-jeugd inzetten om wedstrijden van de 6- en 8-tallen te fluiten, samen met een 

ouder van het spelende team en onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter. Bij deze 

wedstrijden staat plezier in het spel en het spelenderwijs leren hockeyen centraal. Dit maakt het 

de ideale setting om het begeleiden van wedstrijden onder de knie te krijgen, zowel voor 

C-jeugd als ouders. 

Er wordt gespeeld volgens de KNHB-spelregels voor 6- en 8-tallen. Een scheidsrechters kaart 

is hiervoor NIET nodig, dat hoeft pas bij het fluiten van wedstrijden vanaf de D-jeugd. 

NIEUW VANAF SEIZOEN 2021-2022 - Start betaald fluiten 

Komend seizoen gaan we starten met het opzetten van een poule met scheidsrechters die 

tegen betaling een fluitbeurt kunnen overnemen. Het gaat om Jeugd- of Jong Senioren-leden 

van Ring Pass Delft die nog op school zitten of studeren, in het bezit zijn van een 

scheidsrechterkaart en op deze manier wat willen bijverdienen. 

Ben je Jeugd- of Jong Senioren-lid en wil je een sportieve bijbaan waarmee je tegelijkertijd de 

club helpt? Stuur dan een mail naar de arbitragecommissie, we vertellen je graag meer. 

Omdat het een nieuw concept is binnen Ring Pass Delft, zullen deze scheidsrechters in het 

begin alleen zijn in te huren voor de zaterdagcompetitie. Zodra de poule voldoende groot is en 

over voldoende ervaring beschikt, kunnen deze scheidsrechters ook voor de zondagcompetitie 

worden ingehuurd. Meer informatie over de spelregels voor het inhuren, de kosten en hoe je de 

mensen kunt benaderen volgt aan het begin van het seizoen. 

Praktijkdag Clubscheidsrechters & Briefing - 04-09-2021 

Op 4 september, als de laatste oefenwedstrijden voor de start van het seizoen worden 

gespeeld, zal een praktijkdag worden georganiseerd. Deze dag staat in het teken van het onder 

begeleiding fluiten en leren van elkaar en is open voor alle geïnteresseerde 

clubscheidsrechters, zolang er plek is. Nadere info volgt later. De briefing is ook toegankelijk als 

je niet aan de praktijkdag deelneemt. 



Toewijzing van fluitbeurten 

Er is een groep enthousiaste vrijwillige Clubscheidsrechters (CS), maar helaas is die niet groot 

genoeg om alle wedstrijden te kunnen voorzien van scheidsrechters. Daarnaast is het voor 

zowel spelers als ouders goed om te ervaren hoe het is om een wedstrijd te begeleiden. Er zal 

daarom regelmatig een beroep worden gedaan op ouders en spelers om wedstrijden te fluiten. 

Het fluiten van wedstrijden is een team-verplichting. Maak binnen het team afspraken wie 

beschikbaar is voor fluiten en wie beschikbaar is voor andere team-taken. Wij adviseren om een 

pool van minimaal 6 personen binnen het team te hebben die bereid zijn om wedstrijden te 

fluiten. 

In de weekenden dat je thuis speelt krijg je als team een fluitbeurt toegewezen. Omdat elke 

thuiswedstrijd scheidsrechters geleverd moeten worden, kan alvast een schema voor het hele 

seizoen worden gemaakt. Dan kan de agenda op die dagen geblokkeerd worden. 

In de tabel hieronder staat schematisch aangegeven wie welke wedstrijden moet fluiten. 

Wedstrijd Gefloten door CS-kaart 
nodig 

Begeleiding Toewijzen arbitrage, 
zie notities 

F3-tallen Ouders. 1x eigen team, 
1x tegenstander 

Nee Nee 1 

F/E 6-tallen 1x C-jeugdspeler 
1x Ouder eigen team 

Nee Ja 2,6 

E8-tallen 1x C/B-jeugdspeler 
1x Ouder eigen team 

Nee Ja 2,6 

D-jeugd 1x B-jeugdspeler 
1x Ouder eigen team 

Ja Nee 2,5 

C-jeugd 1x A-jeugdspeler 
1x Ouder eigen team 

Ja Nee 2,5 

1e lijns C-jeugd 2x CS(+) Ja Nee 4,5 

B-jeugd 1x Jong-Seniorenspeler 
1x CS 

Ja Nee 3,5 

A-jeugd 1x Jong-Seniorenspeler 
1x CS 

Ja Nee 3,5 

1e lijns A,B-jeugd 2x Bond/CS+ Ja Nee 4 

Senioren/ 
veteranen 

2x CS(+)/ Senioren/ 
Veteranen 

Ja Nee 4 

D1 / H1 2x Bond Ja Nee 4 

Zaalwedstrijden    1 

Oefenwedstrijden    1 

Notities: 
1. Teams moeten zelf arbitrage regelen 
2. A/B/C-team wordt door arbitragecommissie aangewezen. Spelende team regelt zelf 

ouder 
3. JS team wordt ingepland door arbitragecommissie, CS-er wordt geregeld door 

arbitragecommissie 
4. Aanwijzing door arbitragecommissie of KNHB 
5. Afhankelijk van wedstrijdschema en beschikbaarheid CS(+)/jeugd/JS moet het 

spelende team zelf beide scheidsrechters regelen. 
6. Ring Pass Delft wijkt met dit beleid af van de KNHB richtlijn. Indien het uitspelende 

team zelf wil fluiten vervalt de fluitbeurt van de ouder. In dat geval fluit het jeugdlid. 



Wat mag je van de Arbitragecommissie verwachten? 

- Het aanwijzen van arbitrage voor officiële KNHB-competitie wedstrijden van het VELD-

seizoen die worden gespeeld in het WEEKEND gedurende. (zie de tabel hierboven voor 

het aanwijsschema) 

- Het aanwijzen van arbitrage voor officiële KNHB-competitie wedstrijden van het VELD-

seizoen die verplaatst worden naar een doordeweekse avond MITS het verzoek om 

arbitrage te regelen minimaal 2 weken van tevoren bij de commissie is ingediend. 

- Het organiseren van begeleiding voor de spelbegeleiders bij wedstrijden van de Jongste 

Jeugd die gefloten worden door C-jeugd en ouders (van het eigen Jongste Jeugd-team) 

- Het organiseren van Scheidsrechters-Praktijkdagen 

- Het organiseren van CS-cursussen en examenmomenten 

Wat regelt de Arbitragecommissie NIET? 

- Scheidsrechters voor OEFENWEDSTRIJDEN. Wij adviseren jullie om dit binnen het 

team te regelen en de tegenpartij te vragen een scheidsrechter aan te leveren. (Tijdens 

de praktijkdag op 4-9 zullen enkele wedstrijden door de arbitragecommissie worden 

aangewezen. Dit zal op aan de betrokken teams worden gemeld) 

- Competitiewedstrijden die verplaatst worden naar een doordeweekse avond waarvan 

het verzoek om arbitrage niet minimaal 2 weken van tevoren is ingediend 

- Scheidsrechters voor het ZAAL-seizoen (dit wordt door de teams zelf geregeld) 

Begeleiding tijdens 11-tal wedstrijden 

Nadat de C-jeugd en ouders begeleid zijn tijdens de 6- en 8-tal wedstrijden gaan we er vanuit 

dat er voldoende ervaring is opgedaan om zonder problemen de overstap naar 11-tal 

wedstrijden te maken. Daarom wordt tijdens die wedstrijden standaard ook geen begeleiding 

aangeboden. 

Scheidsrechters die zichzelf willen ontwikkelen of onzeker zijn en behoefte hebben aan 

begeleiding tijdens 11-tal wedstrijden kunnen een verzoek voor begeleiding indienen bij de 

arbitragecommissie. Mits tijdig ingediend zullen wij ons best doen om dit te regelen, maar we 

kunnen niet garanderen dat het lukt. Vanwege het wedstrijdschema kan het zijn dat er geen 

begeleiders beschikbaar zijn. 

Hoe kun jij helpen? 

Als commissie zijn we altijd op zoek naar organisatietalent om de commissie te versterken. 

Immers: vele handen maken licht werk. Dus lijkt het je leuk om de arbitrage binnen Ring Pass 

Delft naar een hoger plan te tillen en heb je daar leuke ideeën voor, dan horen wij dat graag! 

We zijn ook op zoek naar scheidsrechter-begeleiders. Lijkt het je leuk om beginnende 

scheidsrechters te helpen een goede start te maken, laat het ons weten. 

En natuurlijk kunnen we altijd enthousiaste scheidsrechters gebruiken. Wil je graag 11-tal 

wedstrijden fluiten, maar heb je nog geen CS-kaart? Stuur een mail naar de Arbitragecommissie 

en meldt je aan voor de online training. Ook het examen wordt online afgenomen! Zo ben je 

snel klaar voor het nieuwe seizoen. Het eerstvolgende examen staat gepland op 31 augustus 

om 20:00, zodat je de CS-kaart kan behalen voor de start van het seizoen en dus meteen als 

scheidsrechter het veld op kan. 
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