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Het bestuur van Hockeyclub Nieuwkoop streeft er naar om een goed en duidelijk beleid te voeren, 
zo ook op scheidsrechter gebied. 
 
Om dit alles in goede banen te leiden is een beleid opgesteld, welke bestaat uit een algemeen deel 
en een sanctie deel. Dit wordt als volgt verwoord: 
 
 
Algemeen beleid: 
 
 Onze vereniging kent 3 soorten scheidsrechters: Spelbegeleiders, Clubscheidsrechters en 

Bondsscheidsrechters.  
 
Spelbegeleiders begeleiden de wedstrijden van de Jongste Jeugd (D8, E en F teams). Zij 
bestaan uit Seniorleden zonder scheidsrechterskaart en uit Junioren die een spelbegeleiders 
cursus hebben gevolgd. 
 
Clubscheidsrechters fluiten de thuiswedstrijden van de Junioren en Senioren elftallen welke 
niet door de bond van scheidsrechters worden voorzien. Een clubscheidsrechter dient in bezit te 
zijn van de clubscheidsrechterskaart, welke via een scheidsrechterscursus op de club kan 
worden gehaald. 
 
Bondsscheidsrechters worden door de KNHB ingedeeld voor wedstrijden van standaard teams 
en van teams spelende in poules welke uitkomen in de hogere klassen. Een bondsscheidsrechter 
wordt opgeleid door de Bond. 
 

 HCN ambieert dat ieder junior lid vanaf B-leeftijd (14 jaar) en ouders worden uitgenodigd voor 
het behalen van een scheidsrechterskaart. Indien een lid 16 jaar of ouder is, dient de kaart in 
bezit te zijn. 
 

 Ouders worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de spelbegeleiders cursus. 
 

 Junior scheidsrechters worden ingedeeld om te fluiten bij junioren wedstrijden van teams die 
minimaal 2 leeftijdscategorieën jonger zijn. 

 
 Bij de senioren worden 3 groepen onderscheiden: 

 De dames Dinsdag Veterinnen, zij zijn geheel self supporting en als dusdanig vrijgesteld om 
in het weekend te fluiten. Op vrijwillige basis mag altijd deelgenomen worden aan de 
reguliere weekend indeling; 

 De Trimhockeyers, trainingsleden en niet spelende leden. Deze groep speelt geen competitie 
hockey en is daarom ook vrijgesteld voor het fluiten. Op vrijwillige basis mag altijd 
deelgenomen worden aan de reguliere weekend indeling; 

 De overige, spelende senioren worden minimaal 4x per jaar ingedeeld op basis van de 
reguliere weekend indeling. Nieuwe seniorleden worden verzocht om een kaart te behalen, 
indien nog niet in bezit. 

 
 Ieder jaar worden de leden in de gelegenheid gesteld om opgeleid te worden tot spelbegeleider 

of clubscheidsrechter. Hiervoor wordt 2x per jaar een cursus gegeven. Leden zonder 
scheidsrechterskaart worden door de scheidsrechterscommissie uitgenodigd tot deelname. 
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 Ter ondersteuning voor de pas geslaagde clubscheidsrechters wordt een begeleidings-
programma aangeboden. Hierdoor wordt voorkomen dat de beginnende scheidsrechter in het 
diepe wordt gegooid. 

 
 Alle scheidsrechters worden na het begeleidingsprogramma beoordeeld om daarna op niveau te 

worden ingedeeld, op deze wijze kan iedere scheidsrechter met plezier op zijn/haar niveau 
acteren. 

 
 Aan het begin van elke wedstrijdperiode wordt iedere scheidsrechter in de gelegenheid gesteld 

zijn/haar wensen aan te geven. Hiermee wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden. 
 

 Clubscheidsrechters dienen ook zaalhockey wedstrijden te fluiten, welke in de plaats 
Nieuwkoop worden gespeeld, indien zij hiervoor ingedeeld worden. Het fluiten van zaalhockey 
wedstrijden buiten de plaats Nieuwkoop door clubscheidsrechters, gebeurt alleen op vrijwillige 
basis. 

 
 Indien een scheidsrechter of spelbegeleider verhinderd is, dient deze zelf voor vervanging te 

zorgen. Dat kan door het ruilen van de fluitbeurt.  
De scheidsrechter of spelbegeleider die zijn beurt ruilt, dient dat minimaal een week van te 
voren door te geven aan de scheidsrechterscommissie via arbitrage@hcnieuwkoop.nl 

 
 Indien een senior scheidsrechter verhinderd is en hij ook niet kan ruilen, dan kan hij een 

scheidsrechter inhuren uit de scheidsrechterspoule van HC Nieuwkoop. Hiervoor wordt een 
vergoeding van € 10,00 gevraagd. Dit bedrag dient voor de wedstrijd aan de in te huren 
scheidsrechter te worden betaald. Scheidsrechters inhuren van buiten de club is niet toegestaan.  
 

 De scheidsrechters poule bestaat uit leden van onze vereniging die in het bezit zijn van een 
scheidsrechterskaart, minimaal 15 jaar oud zijn en bereid zijn om tegen de hierboven 
omschreven vergoeding een wedstrijd van een verhinderde scheidsrechter over te nemen. De 
poule met namen, emailadressen en telefoonnummers van deze in te huren scheidsrechters, is te 
vinden via de link Lisa Team op onze website. Log in op Lisa Team met je lidnummer en 
wachtwoord. Ga vervolgens naar menu Club, Documenten, Scheidsrechters en download de 
scheidsrechters poule 

 
 De scheidsrechter die een vervanger inhuurt, dient dat minimaal een week van te voren door te 

geven aan de scheidsrechterscommissie via arbitrage@hcnieuwkoop.nl 
Junior scheidsrechters mogen geen vervanger inhuren. 

 
 Bij ruilen of inhuren van een andere scheidsrechter, blijft de scheidsrechter die verhinderd is, 

verantwoordelijk voor het komen opdagen van de vervanger. 
 

 Indien een spelbegeleider of scheidsrechter over een langere periode niet kan fluiten door 
blessure, studie of werk, dan dient hij of zij dat terstond met reden te melden bij de 
scheidsrechterscommissie via arbitrage@hcnieuwkoop.nl.  
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 Werken op zaterdag of zondag ontslaat je niet van het verplicht minimaal 4x per jaar fluiten van 
een wedstrijd. 
 

 Er gelden geen andere vrijstellingen dan genoemd. 
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Sanctie beleid: 
 
Het belang van spelbegeleider of clubscheidsrechter zijn en worden, wordt nog niet door iedereen 
op waarde ingeschat. Om die reden is een sanctie beleid noodzakelijk.  

Sancties worden opgelegd in de volgende situaties: 

 Niet deelnemen aan een scheidsrechterscursus; 
 

 Niet komen opdagen indien opgesteld als scheidsrechter. 
 
 

De volgende sancties zijn van toepassing: 
 
 Bij niet komen opdagen en/of deelnemen aan een scheidsrechterscursus wordt de cursist 

meteen ingeschreven voor de volgende cursus.  
 

 Ieder lid van 16 jaar of ouder die niet in bezit is van een clubscheidsrechterskaart en na 2x 
daarop schriftelijk te zijn aangesproken en tevens in de gelegenheid is gesteld, de kaart als nog 
te behalen, krijgt een contributieverhoging van € 25,00.   

 
 Bij niet komen opdagen voor een fluitbeurt, wordt men direct opgesteld voor een eerstvolgende 

fluitbeurt de week er na en krijgt men een boete van € 12,50. Bij frequent niet komen opdagen 
en/of boetes niet betalen, volgt een schorsing. 

 
 Indien men bezwaar heeft om de scheidsrechterskaart te halen of om te fluiten, kan men 

contributieverhoging voorkomen door regelmatig, minimaal 4x per jaar 2 uur, als onbezoldigd 
vrijwilliger werkzaamheden voor onze club te verrichten. 
 

 Niet komen opdagen, boetes, wangedrag en schorsingen worden schriftelijk, per email, gemeld. 
 

 Bezwaar maken tegen een boete of contributieverhoging dient te geschieden bij de 
Tuchtcommissie via: tuchtcommissie@hcnieuwkoop.nl. 

 
* Wangedrag kan aanleiding zijn voor het bestuur om het betreffende lid te royeren van HCN 
 
 


