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Opleiding tot Club Scheidsrechter
Hockey en arbitrage gaan hand in hand! Zonder scheidsrechters kunnen we niet hockeyen. En
als je goed wordt gefloten, geeft dat meer spelplezier. Dit geldt voor alle niveaus en voor alle
leeftijden.
De hockeysport wordt steeds professioneler en er worden steeds hogere eisen gesteld. Om als
club hierin mee te gaan is spelregelkennis en goede arbitrage een must. Hockey en arbitrage
gaan immers hand in hand.
Het is voor onze club dus van belang dat wij voldoende bevoegde clubscheidsrechters hebben,
zodat alle wedstrijden op een goede manier worden geleid. Hoe meer scheidsrechters we als
club hebben, des te minder een ieder hoeft te fluiten. Ook ouders van hockeyende jeugd en
seniorleden worden daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze opleiding.
Opleidingsbeleid
Het beleid van de KNHB en L.H.C.Roomburg is erop gericht dat alle spelers vanaf 14/15 jaar
(B) hun scheidsrechterskaart behalen. We verwachten van alle competitie spelende leden van
15 jaar en ouder dat ze in het bezit te zijn van deze kaart. Nieuwe leden krijgen een half jaar
de tijd om hun scheidsrechterskaart te halen door het spelregelexamen af te leggen.
Roomburg organiseert begeleiding voor de scheidsrechters en volgt het niveau van alle
scheidsrechters. Iedereen die een scheidsrechterskaart heeft gehaald en iedereen die onzeker is
bij het fluiten, kan begeleiding krijgen. Ervaren scheidsrechters begeleiden onze nieuwe en
onervaren scheidsrechters.
De Arbitragecommissie zorgt ervoor dat het niveau van de scheidsrechters en de te fluiten
wedstrijden op elkaar aansluiten.
Opleidingstraject
Het opleidingstraject Club Scheidsrechter (CS) bestaat uit:
a) E-learning (1 tot 3 uur huiswerk)
b) Spelregelexamen (1,5 uur op een avond)
c) Workshop Beter Leren Fluiten (2 uur op een avond)
d) Begeleid fluiten (op zaterdagen)
e) Meeluisteren met bondsscheidsrechters (op afspraak)
De onderdelen a), b) en d) zijn verplicht; onderdeel c) is een aanrader en onderdeel e) is een
bonus voor scheidsrechters met wat ervaring.
E-learning
Na aanmelding krijg je inloggegevens voor deze KNHB e-learning. Alle spelregels en allerlei
veldsituaties komen aan bod. De e-learning dekt de examenstof af.
Spelregelexamen
Dit examen wordt afgenomen door een examinator van de KNHB. Voorafgaand aan het
examen bestaat de mogelijkheid om een beperkt aantal vragen over de examenstof te stellen.
Het examen wordt afgenomen op een pc.
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Workshop Beter Leren Fluiten
Aansluitend op het spelregelexamen geeft deze workshop praktische handreikingen voor
(aankomende) Club Scheidsrechters. De workshop is interactief en wordt door een
Bondsscheidsrechter van Roomburg gegeven. Naast de Do's en Dont's komen allerlei situaties
in het veld ter sprake en bespreken we wat je als scheidsrechter in zo'n situatie het beste kan
doen. De eerste uitvoeringen waren een groot succes. Een echte aanrader dus!
Begeleid fluiten
Ervaren scheidsrechters begeleiden de nieuwe Club Scheidsrechters bij het fluiten van hun
allereerste wedstrijd. De Arbitragecommissie deelt deze fluitbeurten in op de lagere D- en evt.
C-teams.
Meeluisteren met bondsscheidsrechters
Op afspraak kan je meeluisteren met de (tele)communicatie tussen twee bondsscheidsrechters.
Je hoort dan wat zij onderling afstemmen tijdens een wedstrijd. Met deze leerervaring kan je
jouw eigen fluiten verder verbeteren. Neem wel een opgeladen smartphone mee!
Voor informatie en aanmeldingen mail je naar fluitcursus@roomburg.nl
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