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Voorwoord	
De	KNHB	heeft	alle	clubs	geadviseerd	om	een	Vereniging	Arbitrage	Plan	op	te	stellen.		Het	
arbitragebeleid	van	Hockeyclub	Hilvarenbeek	is	opgesteld	en	verder	uitgewerkt	door	
de	arbitragecommissie	in	samenspraak	met	het	bestuur	van	Hockeyclub	Hilvarenbeek.		
Dit	plan	beschrijft	het	beleid	voor	de	arbitrage	binnen	de	vereniging,	de	opleiding,	
begeleiding	en	de	aanwijzing	van	scheidsrechters.		
	
Het	Vereniging	Arbitrage	Plan	(VAP)	is	vastgesteld	op	de	Algemene	Ledenvergadering	van	HC	
Hilvarenbeek	op	30	november	2018.	Het	VAP	zal	regelmatig	geactualiseerd	worden	op	basis	
van	ervaringen	en	de	veranderende	regelgeving.		
	

Arbitrage	is	belangrijk	binnen	de	club	en	spelers	hebben	er	belang	bij	dat	hun	wedstrijden	op	
een	goede	en	rechtvaardige	manier	worden	gefloten.	Het	doel	van	het	VAP	is	het	bieden	van	
een	structuur	en	richtlijnen	waarbinnen	de	arbitrage	naar	een	hoger	plan	getild	kan	worden.	
Betere	arbitrage	draagt	ertoe	bij	dat	er	op	het	veld	meer	respect	is	voor	onze	
scheidsrechters,	voor	de	spelers	en	voor	de	begeleiders.	Bovenal	zorgt	betere	arbitrage	voor	
meer	plezier	en	is	dus	een	integraal	onderdeel	van	de	kernwaarde	van	de	club.	Wij	sterven	
ernaar	om	het	algehele	niveau	van	de	arbitrage	op	HCH	te	verhogen	door	een	verbetering	
door	te	voeren	van	de	opleiding	en	begeleiding	van	clubscheidsrechters.		Het	aspect	“plezier	
hebben	in	fluiten”	heeft	te	maken	met	de	erkenning	en	het	respect	van	de	spelers,	coaches	
en	publiek	voor	de	scheidsrechter.		

Het	arbitrageplan	behandelt	de	ambities	en	uitgangspunten	voor	het	arbitragebeleid	en	de	
uitwerking	hiervan	en	heeft	betrekking	op	de	periode	vanaf	hockeyseizoen	2018-2022.	

Namens	de	arbitragecommissie;	
Jasper	Stokkermans	
Erika	Roozen	
Bas	van	Mil	
Rob	van	Gemert	
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Arbitragebeleid:	ambities	en	uitgangspunten												 	
Ambities	
Hockeyclub	Hilvarenbeek	heeft	de	ambitie	om	bij	haar	leden	en	bezoekende	spelers	bekend	
te	staan	als	een	club	waar	goed	wordt	gefloten	en	waar	de	wedstrijden	een	sportief	en	
prettig	verloop	kennen.	Deze	ambitie	kan	alleen	worden	waargemaakt	met	behulp	van	de	
spelende	leden	en	hun	betrokkenheid	bij	Hockeyclub	Hilvarenbeek	en	de	uitgangspunten	
van	dit	arbitrageplan.	Daarnaast	is	het	van	essentieel	belang	dat	de	leden	zich	ervoor	
inzetten	dat	alle	wedstrijden	op	een	kwalitatief	goed	niveau	gefloten	worden	en	dat	zij	een	
gedegen	kennis	van	de	hockeyregels	hebben,	zodat	de	wedstrijden	in	een	sportieve	en	
respectvolle	sfeer	verlopen.	Hockeyclub	Hilvarenbeek	heeft	de	ambitie	om	te	voldoen	aan	
de	verplichtingen	die	zij	op	het	gebied	van	arbitrage	heeft	naar	de	KNHB.		

Uitgangspunten	
- alle	spelende	leden	vanaf	16	jaar	dienen	in	het	bezit	te	zijn	van	een	geldige	

scheidsrechterskaart.	Hiermee	waarborgt	Hockeyclub	Hilvarenbeek	de	
spelregelkennis	van	haar	leden	en	wordt	er	voldaan	aan	de	KNHB-eis	voor	
clubscheidsrechters;	

- fluiten	is	een	verplichting	voor	alle	spelende	leden	en	is	als	zodanig	vastgelegd	in	
het	Huishoudelijk	Reglement	van	Hockeyclub	Hilvarenbeek;	

- alle	senioren	zijn	in	principe	verplicht	om	wedstrijden	te	fluiten.	Senioren	kunnen	
binnen	hun	team	afspreken	dat	vanuit	het	team	een	geselecteerde	groep	
beschikbaar	is	om	te	fluiten.	Deze	groep	zal	dan	wel	frequenter	moeten	fluiten	
om	aan	de	fluitverplichtingen	van	het	team	te	voldoen.	Fluiten	is	een	
teamaangelegenheid,	waarvoor	eenieder	medeverantwoordelijk	is.	De	spelende	
leden	die	niet	fluiten	worden	geacht	om	zich	op	een	andere	manier	vrijwillig	in	te	
zetten	voor	de	vereniging;	

- alle	junioren	vanaf	de	C-jeugd	zijn	verplicht	wedstrijden	te	fluiten.	De	C-jeugd	
wordt	voornamelijk	ingezet	als	spelbegeleider	bij	de	jongste	jeugd;	

- alle	scheidsrechters	worden	door	de	arbitragecommissie	ingedeeld	naar	niveau.	
Bij	de	indeling	geldt	het	uitgangspunt	dat	de	wedstrijden	begeleid	worden	door	
scheidsrechters	die	passen	bij	het	niveau	van	het	spel	van	het	betrokken	team;	

- individuele	scheidsrechters	hebben	de	mogelijkheid	om	zichzelf	in	te	plannen	op	
een	competitiewedstrijd,	naargelang	hun	niveau	dit	toestaat;	

- de	arbitragecommissie	deelt	leden	individueel	en/of	een	team	toe	aan	een	
wedstrijd.	Mocht	een	team	worden	ingedeeld	dan	is	de	captain	en/of	coach	van	
dit	team	verantwoordelijk	voor	de	indeling	van	een	of	meerdere	spelers	aan	de	
wedstrijd;	

- er	is	een	selecte	groep	van	clubscheidsrechters	die	kunnen	fluiten	in	de	hoogste	
klasse(n)	waarin	een	team	speelt;	

- er	wordt	actief	ingezet	op	begeleiding	van	onervaren	scheidsrechters.	Deze	
aanpak	moet	leiden	tot	continuïteit	in	het	scheidsrechter	bestand,	met	eventuele	
doorgroeimogelijkheden	voor	enthousiaste	clubscheidsrechters.		

- fluiten	een	positief	imago	geven.		
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Samenwerking	andere	technische	commissies	
Wedstrijdsecretariaat	
Het	wedstrijdsecretariaat	stelt	in	overleg	met	de	arbitragecommissie	het	wedstrijdschema	
op.	Uitgangspunt	hierbij	is	dat	de	indeling	van	de	wedstrijden,	het	indelen	van	
scheidsrechters	niet	onnodig	moeilijk	maakt	en	het	aantal	wijzigingen	in	beide	schema’s	
beperkt	blijven.	

Elftallencommissie	
Samen	met	de	elftallencommissie	worden	de	niveaus	van	de	teams	bepaald	waarop	de	
keuze	voor	de	scheidsrechters	gebaseerd	wordt.		

	

Opleiding	
Spelbegeleiders	
Van	de	ouders	van	de	jongste	jeugd	wordt	verwacht	dat	zij	zich	inzetten	als	spelbegeleider.	
Al	vanaf	van	de	3-tallen	zijn	er	spelbegeleiders	nodig	voor	de	wedstrijden.	Bij	de	6-	en	8-
tallen	komt	er	al	veel	meer	bij	kijken	aan	hockeyregels.	De	arbitragecommissie	organiseert	
daarom	elk	jaar	een	spelbegeleiderscursus.	De	ouders	van	de	jongste	jeugd	en	de	spelers	
van	de	C-jeugd	ontvangen	tijdig	van	de	arbitragecommissie	een	uitnodiging	voor	deze	
cursusavond.	De	C-jeugd	begint	met	het	begeleiden	van	de	jongste	jeugd	om	ervaring	op	te	
doen	in	het	fluiten.		

Met	de	jongste	jeugd	worden	alle	wedstrijden	van	de	3-,	6-	en	8-tallen	bedoeld.	De	
spelbegeleiders	hebben	voor	deze	teams	voornamelijk	nog	een	begeleidende	functie.	Vanaf	
de	11-tallen	heeft	de	scheidsrechter	(dus	geen	begeleider	meer)	spelregelkennis	nodig.	
Ouders	zonder	kennis	van	hockey	kunnen	op	deze	manier	hun	steentje	bijdragen	aan	de	
sport	van	hun	kinderen.	Tijdens	de	cursus	wordt	uitleg	gegeven	over	de	rol	van	de	
spelbegeleider	op	het	veld	en	worden	tips	en	aandachtspunten	gegeven,	waarbij	natuurlijk	
het	spelplezier	centraal	staat.	

Clubscheidsrechters	
Alle	spelende	leden	vanaf	16	jaar	moeten	in	het	bezit	zijn	van	een	CS-kaart.	Hiermee	borgt	
Hockeyclub	Hilvarenbeek	de	spelregelkennis	van	haar	spelers	en	wordt	er	voldaan	aan	de	
KNHB-eis	voor	clubscheidsrechters.	

Voor	de	senioren	en	junioren	vanaf	de	B-jeugd,	die	nog	geen	CS-kaart	hebben,	zal	er	elk	jaar	
een	spelregelcursus	worden	aangeboden.	De	cursus	wordt	afgesloten	met	een	examen.	
Wanneer	er	geen	nieuwe	kandidaten	zijn	dan	wordt	de	cursus	ook	georganiseerd	en	kan	
eenieder	die	nog	geen	clubscheidsrechterscursus	heeft	gevolgd	of	niet	voor	zijn/haar	
examen	is	geslaagd	deelnemen.	Geïnteresseerde	ouders	of	leden	die	na	de	B-jeugd	zijn	
ingestroomd	kunnen	te	allen	tijde	deelnemen	aan	een	geplande	cursus.	

Wanneer	een	cursist	het	examen	niet	haalt	wordt	hij/zij	voor	de	eerstvolgende	cursus	
aangemeld	tot	dat	het	examen	is	behaald.	Mocht	een	lid	weigeren	om	de	CS-kaart	te	halen	
dan	meldt	de	arbitragecommissie	dit	aan	het	bestuur.	
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Voor	de	cursus	trekt	de	arbitragecommissie	een	externe	docent	en	examinator	vanuit	de	
KNHB	aan,	tenzij	binnen	de	club	een	geschikte	docent	beschikbaar	is.	Hockeyclub	
Hilvarenbeek	maakt	gebruik	van	het	E-learning	traject.	Dit	is	een	online	aanvulling	op	de	
cursusavonden.	Op	de	site	van	HCH	is	een	beknopte	versie	van	de	KNHB	spelregels	
beschikbaar.	De	cursisten	bereiden	het	examen	thuis	voor	en	het	examen	wordt	altijd	op	de	
club	afgenomen.	

Clubscheidsrechter	PLUS	
Clubscheidsrechters	met	een	goed	niveau	die	geïnteresseerd	zijn	in	de	opleiding	tot	
Clubscheidsrechter	PLUS	(CS+),	worden	door	de	arbitragecommissie	uitgenodigd	voor	de	
cursus.	Het	lid	dient	reeds	in	het	bezit	te	zijn	van	een	clubscheidsrechterskaart.	De	cursus	
wordt	voor	het	eerst	aangeboden	in	het	seizoen	2015-2016	en	wordt	verzorgd	door	een	
leercoach	van	de	KNHB.	Het	streven	is	om	deze	cursus	jaarlijks	te	laten	plaatsvinden,	
afhankelijk	van	het	animo.	

Jeugd	Arbitrage	Club	
Talentvolle	 jonge	scheidsrechters	kunnen	 lid	worden	van	de	 Jeugd	Arbitrage	Club	 (JAC).	 In	
deze	 club	 krijgen	 zij	 extra	 begeleiding	 tijdens	 de	wedstrijden	 en	wordt	 hun	 plezier	 in	 het	
fluiten	 gestimuleerd.	 Jonge	 enthousiaste	 scheidsrechters	 kunnen	 zichzelf	 aanmelden	 of	
worden	actief	door	de	arbitragecommissie	benaderd	om	lid	te	worden	van	de	JAC.	De	JAC	
dient	als	kweekvijver	voor	de	CS+	opleiding.	

Werving	ouders		
Om	ervoor	te	zorgen	dat	onze	(jeugd)leden	niet	elke	week	ingezet	hoeven	te	worden	is	de	
hulp	van	ouders	hard	nodig.	De	arbitragecommissie	streeft	er	dan	ook	naar	om	de	
betrokkenheid	van	ouders	bij	het	hockeyspel	van	hun	kinderen	te	vergroten.	De	
arbitragecommissie	zal	de	ouders	actief	benaderen	om	deel	te	nemen	aan	de	
spelbegeleiderscursus	en	hen	in	de	gelegenheid	stellen	om	tevens	deel	te	nemen	aan	de	
clubscheidsrechterscursus.	Trimhockeyers	hebben	,	als	niet	spelende	leden,	geen	
arbitrageverplichting	maar	worden	wel	gestimuleerd	om	de	spelregelcursus	te	volgen	en	
zich	wellicht	beschikbaar	te	stellen	als	clubscheidsrechter.			

Ouders	met	een	zoon	of	dochter	in	een	team	ouder	dan	een	8-tal	(vanaf	D-jeugd)	die	wel	
een	wedstrijd	willen	fluiten	zijn	verplicht	in	het	bezit	te	zijn	van	een	CS-kaart.	

Begeleiding	(aankomende)	scheidsrechters	
Voor	een	scheidsrechter	is	erkenning	en	waardering,	naast	het	plezier	in	het	fluiten,	de	
belangrijkste	motiverende	factor.	Voor	het	plezier	krijgen	zijn	vaak	de	eerste	ervaringen	met	
het	fluiten	doorslaggevend.	Daarom	is	het	van	belang	om	juist	in	deze	fase	aandacht	te	
besteden	aan	begeleiding.	De	arbitragecommissie	streeft	ernaar	om	nieuwe	scheidsrechters	
zoveel	mogelijk	met	ervaren	scheidsrechters	in	te	delen.	Het	gaat	er	om	de	scheidsrechters	
te	enthousiasmeren	en	vertrouwen	in	eigen	optreden	te	bieden.	De	arbitragecommissie	
streeft	ernaar	om	wekelijks	op	zaterdag	een	(of	meerdere)	scheidsrechterscoaches	in	te	
zetten	om	scheidsrechters	te	begeleiden.	Deze	zijn	te	herkennen	aan	de	oranje	jassen	met	
de	tekst	‘scheidsrechterscoach’.	
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Opzet	arbitrageschema	
Wie	moeten	er	fluiten?	
Eerder	staat	vermeld	welke	leden	verplicht	zijn	om	te	fluiten	en	daarvoor	door	de	
arbitragecommissie	worden	ingedeeld	of	zichzelf	kunnen	indelen.	Fluiten	is	naast	een	
individuele	verplichting	óók	een	teamverplichting	bij	Hockeyclub	Hilvarenbeek.	Het	team	
dient	ervoor	de	zorgen	dat	de	namen	van	de	aangewezen	scheidsrechters	tijdig	bij	de	
arbitragecommissie	worden	aangeleverd.	Alle	spelende	leden	vanaf	de	C-jeugd	zijn	verplicht	
wedstrijden	te	fluiten.		

Indeling	scheidsrechters	naar	niveau												 	
Het	is	erg	belangrijk	dat	de	scheidsrechters	worden	ingedeeld	naar	ervaring	en	niveau	van	
de	wedstrijden.	Op	deze	wijze	kunnen	aan	elke	wedstrijd	de	juiste	scheidsrechters	worden	
gekoppeld.	De	beoordeling	wordt	jaarlijks	gedaan	door	de	arbitragecommissie	van	
Hockeyclub	Hilvarenbeek	actief	zijn.	

Niveau	1	 CS+	en	bondsscheidsrechter	
Niveau	2	 Ervaren	clubscheidsrechter	met	goede	regelkennis	en	overwicht	
Niveau	3	 Ervaren	clubscheidsrechter	
Niveau	4	 Onervaren	clubscheidsrechter	(beginner)	
Niveau	5	 Spelbegeleider	jongste	jeugd	
	

Aanwijzingen	door	arbitragecommissie	
De	arbitragecommissie	streeft	ernaar	het	schema	voor	aanvang	van	de	competitie	te	
publiceren	via	de	website.	Eenieder	kan	dan	zijn/haar	aanwijzing	hier	zien.	Als	er	wijzigingen	
plaatsvinden	in	de	aanwijzingen	wordt	dit	uiterlijk	de	woensdagavond	voor	de	fluitbeurt	per	
mail	en	via	de	website	bekend	gemaakt.	De	arbitragecommissie	zorgt	ervoor	dat	alle	
scheidsrechters	uiterlijk	de	woensdagavond	voorafgaand	aan	de	fluitbeurt	een	
herinneringsmail	ontvangen,	indien	zij	een	wedstrijd	op	zaterdag	of	zondag	in	diezelfde	
week	moeten	fluiten.	

De	arbitragecommissie	wijst	alle	clubscheidsrechters	individueel	aan	op	de	wedstrijden.		De	
arbitragecommissie	hanteert	voor	de	aanwijzing	van	scheidsrechters	de	volgende	
uitgangspunten:	

- Bij	de	aanwijzing	wordt	rekening	gehouden	met	de	leeftijd	en	het	niveau	van	de	
scheidsrechter;	

- De	arbitragecommissie	bepaalt	voor	de	start	van	elk	seizoen	per	team	welk	niveau	
scheidsrechter	voor	de	wedstrijden	van	dit	team	vereist	is;	

- Jeugdleden	vanaf	de	C-jeugd	worden	ingedeeld	voor	het	fluiten	van	de	jongste	jeugd	
(3-,	6-	en	8-tallen)	samen	met	een	ouder	van	het	desbetreffende	team;	

- De	arbitragecommissie	deelt	de	fluitbeurten	voor	de	zaterdagwedstrijden	van	de	
jeugdelftallen	op	individu	in	(niet	op	teams)	en	wijst	een	scheidsrechter	aan	met	een	
passend	niveau.	Hierbij	wordt	voor	wedstrijden	van	de	hoger	spelende	jeugdteams	
(bijv.	Topklasse)	een	scheidsrechter	van	niveau	1,	2	of	3	ingedeeld;	
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- De	A-teams	worden	gefloten	door	tenminste	één	senior	met	een	passend	niveau;	
- De	arbitragecommissie	zorgt	ervoor	dat	een	team	nooit	een	team	uit	een	hogere	

leeftijdsklasse	fluit;	
- Bij	zaalhockey	worden	de	clubscheidsrechters	door	de	arbitragecommissie	ingedeeld.	

Hierbij	is	lijdend	of	deze	scheidsrechters	ook	zelf	zaalhockey	spelen;	
- De	arbitragecommissie	wijst	voor	de	zondag-wedstrijden	de	fluitbeurt	toe	aan	een	

team	en/of	individu,	waarbij	voor	de	wedstrijden	van	teams	in	de	bondsklasse	zoveel	
mogelijk	gebruik	wordt	gemaakt	van	scheidsrechters	van	niveau	1	of	2;	

- Bij	toewijzing	van	een	team	aan	een	wedstrijd	is	de	coach/aanvoerder	
verantwoordelijk	voor	het	aanwijzen	van	de	individuele	scheidsrechter(s)	en	dient	
deze	tijdig	(minimaal	één	week	voor	de	eerste	wedstrijd	van	de	seizoenshelft)	aan	de	
arbitragecommissie	door	te	geven;	

- Leden	zijn	te	allen	tijde	zelf	verantwoordelijk	voor	het	doorgeven	van	wijzigingen.	

Zelf	inplannen	door	scheidsrechters	
Scheidsrechters	hebben	de	mogelijkheid	om	zichzelf	via	het	ledengedeelte	van	de	website	in	
te	plannen	voor	een	wedstrijd.	Hiermee	kunnen	zij	zelf	aangeven	welke	wedstrijden	zij	willen	
gaan	 fluiten.	 Een	 stappenplan	 hiervoor	 is	 te	 vinden	 op	 de	 website	 onder	 het	 kopje	
‘scheidsrechterscommissie’.	 Scheidsrechters	 kunnen	 zichzelf	 niet	 inplannen	 voor	 een	
wedstrijd	van	een	hoger	niveau	dan	dat	zij	zelf	hebben.	Dus	een	scheidsrechter	met	niveau	3	
kan	 geen	wedstrijd	 fluiten	met	 niveau	 1	 of	 2.	 Deze	 scheidsrechter	 kan	wel	 een	wedstrijd	
fluiten	 met	 niveau	 3,	 4	 of	 5.	 Eenmaal	 ingepland	 kun	 je	 jezelf	 niet	 meer	 uitplannen.	
Veldwedstrijden	waarvoor	 je	 jezelf	hebt	 ingepland	kun	 je	een	vergoeding	krijgen,	dit	geldt	
niet	voor	de	zaalcompetitie.	Meer	informatie	over	het	zelf	inplannen	en	de	vergoeding	is	te	
vinden	in	de	bijlage	van	dit	document.	

Onderling	ruilen	
Wanneer	je	als	scheidsrechter	niet	kunt	fluiten	op	een	bepaald	moment,	ben	je	zelf	
verantwoordelijk	voor	het	regelen	van	een	vervanger.	Wanneer	je	dus	niet	kunt	fluiten,	regel	
je	een	vervanger	en	stuur	je	uiterlijk	de	woensdag	voor	de	wedstrijd,	een	mail	naar	het	
mailadres	van	de	arbitragecommissie	met	de	betreffende	wijziging	en	zorg	er	ook	voor	dat	je	
vervanger	goed	geïnformeerd	is	over	de	wedstrijd	en	het	tijdstip	(denk	aan	de	
verificatiecode	van	de	wedstrijd	voor	het	Digitaal	Wedstrijd	Formulier).	

Vriendschappelijke	wedstrijden	
De	arbitragecommissie	is	verantwoordelijk	voor	arbitrage	en	opleidingen	rondom	alle	
competitie	gerelateerde	wedstrijden.	De	arbitragecommissie	is	niet	verantwoordelijk	voor	
het	regelen	van	scheidsrechters	voor	vriendschappelijke	wedstrijden.	De	arbitragecommissie	
kan	scheidsrechters	niet	verplichten	te	fluiten	voor	vriendschappelijke	wedstrijden.	De	
arbitragecommissie	biedt	hierin	wel	een	ondersteunende	functie.	Voor	vragen	en	tips	
kunnen	coaches	dan	ook	altijd	terecht	op	het	mailadres	van	de	arbitragecommissie.	
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Gedragsregels	
Sportiviteit	en	respect	op	het	veld	en	langs	de	lijn	
Op	het	veld	is	de	scheidsrechter	verantwoordelijk	voor	het	aanpakken	van	onsportief	
gedrag.	Dat	valt	niet	altijd	mee	en	de	arbitragecommissie	kan	er	bijvoorbeeld	voor	zorgen	
dat	een	scheidsrechter	extra	begeleiding	krijgt	om	met	onsportief	gedrag	van	spelers,	
coaches	en/of	toeschouwers	om	te	gaan.	De	arbitragecommissie	ziet	het	als	een	van	haar	
taken	om	dergelijke	signalen	te	verzamelen.	Dit	betekent	dat	incidenten	altijd	worden	
gemeld	aan	het	bestuur,	die	vervolgens	passende	maatregelen	kan	treffen.	

Rode	en	gele	kaarten	
Gele	en	rode	kaarten	zullen	financieel	verhaald	worden	op	de	spelers	vanaf	14	jaar.	Bij	gele	
en	rode	kaarten	geldt	het	tuchtreglement	van	de	KNHB.		

	

Sanctiebeleid	voor	clubscheidsrechters	
Het	niet	hebben	van	een	geldige	kaart	
Alle	spelers	en	speelsters	van	16	jaar	en	ouder	zijn	verplicht	een	CS-kaart	te	hebben.	Indien	
een	lid	zijn	of	haar	CS-kaart	niet	wil	halen,	neemt	het	bestuur	gepaste	maatregelen.	Conform	
KNHB-regels	zijn	spelers	zonder	kaart	niet	speelgerechtigd	in	seniorenteams.	

Het	niet	verschijnen	of	niet	slagen	bij	examen	voor	clubscheidsrechter	
Bij	het	(herhaaldelijk)	niet	verschijnen	zonder	opgave	van	redenen	op	een	door	de	arbitrage	
commissie	 georganiseerde	 spelregelcursus,	 respectievelijk	 het	 daar	 bijbehorende	 examen	
kan	de	arbitragecommissie	dan	wel	de	bestuursverantwoordelijk	bestuurder	voor	arbitrage	
een	sanctie	opleggen	en	eventuele	kosten	in	rekening	brengen	aan	de	cursist.				

Als	een	lid	zijn	of	haar	CS-examen	niet	heeft	gehaald	kan	deze	worden	herkanst	in	een	
volgende	cursusronde	dan	wel	zelf	zorg	te	dragen	voor	deelname	aan	een	examenzitting	
elders	indien	hij/zij	geen	gebruik	heeft	gemaakt	van	de	mogelijkheden	die	HCH	heeft	
aangeboden.	Eventuele	kosten	zijn	voor	rekening	van	de	cursist.	

No-show	
Mocht	er	een	scheidsrechter	niet	op	komen	dagen	dan	is	sprake	van	no-show.	Ingeval	van	
een	no-show	gelden	de	volgende	regels:	

De	scheidsrechter	die	niet	komt	opdagen	voor	de	aangewezen	wedstrijd;	

- wordt	voor	zijn	of	haar	eerste	volgende	thuiswedstrijd	geschorst;	
- wordt	extra	ingedeeld	om	te	fluiten.	
- Recidive	die	niet	komt	opdagen	bij	fluitbeurt	(en	dus	geen	vervanging	verzorgd	en/of	

niet	gemeld	bij	arbitragecommissie;	Verwijzing	naar	bestuurslid.	Deze	bepaald	de	
volgende	stap.				
	


