Arbitragebeleid MHC Made 2014
Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van
bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en
volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.
Er zijn in 2014 in totaal 5 volwassenenteams en 25 jeugdteams. De druk op
de huidige scheidsrechters, die meestal uit de volwassenenteams komen, is
hierdoor erg hoog. Vrijwel ieder volwassen lid dient bijna wekelijks een
wedstrijd te fluiten om aan deze grote arbitragevraag te voldoen. Dit zorgt
voor te grote belasting bij de leden en geeft daarnaast weinig ruimte om
fluitbeurten onderling te ruilen of over te nemen.
Om de arbitragelast zoveel mogelijk te spreiden gaat met ingang van 9 maart
2014 dit nieuwe arbitragebeleid van MHC-Made in. De vraag en aanbod van
scheidsrechters blijft uit verhouding, maar de lasten worden nu zo evenredig
als mogelijk verdeeld.

Basis huisregels arbitrage
Arbitragebeleid jeugdteams (A/B/C/D) en volwassenenteams
Aanwijsbeleid
Door de hoge druk op de zaterdagen komt er per 2014 een verplichting om
per volwassenenteam iedere week twee scheidsrechters aan te leveren om te
fluiten op zaterdag. De volwassenenteams (Dit zijn alle Dames- en
Herenteams) zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van deze
scheidsrechters. Dit beleid is uitgezet om de scheefgegroeide verhoudingen
te verbeteren en het team de mogelijkheid te geven zelf een gelijkwaardige
verdeling te bepalen. Aangeraden wordt om voorafgaand aan het seizoen een
planning te maken en deze eventueel al aan te leveren bij de
arbitragecommissie.
Algemene afspraken
• Alle spelende leden van 16 jaar en ouder dienen in bezit te zijn van een
geldige scheidsrechterskaart. Dit is vanuit de KNHB verplicht gesteld.
Is een spelend lid van 16 jaar of ouder niet in het bezit van een geldige
scheidsrechterskaart en zijn er door de club al wel mogelijkheden
aangeboden om de kaart te halen dan is het bestuur van MHC Made
gerechtigd om de desbetreffende speler te schorsen;
• Fluiten is een verplichting voor alle spelende leden boven de 16 jaar.
Door de hoge druk op de scheidsrechters is het fluiten op zaterdag een
verplichting voor alle leden. Hiermee komen eerder gemaakte
afspraken met de arbitragecommissie en/of eventueel ontstane
privileges te vervallen;
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Het aanleveren van scheidsrechters voor de zaterdagen wordt een
teamverantwoordelijkheid. Per volwassenenteam worden er per
zaterdag 2 scheidsrechters aangeleverd die 2 wedstrijden fluiten. Deze
2 wedstrijden worden zoveel als mogelijk aaneensluitend gepland. Dit
is, gezien de huidige teamindeling, per half seizoen circa 6x nodig
zodat iedereen in het team ongeveer één of twee keer fluit. De
scheidsrechters voor de zaterdagen dienen minimaal een week van te
voren doorgegeven te worden door de teamverantwoordelijke door een
mail te sturen naar arbitrage@mhcmade.nl. Als dit niet is gebeurd deelt
de arbitragecommissie willekeurig twee spelers van het desbetreffende
team in.
Spelers van de A/B-jeugd worden op de klassieke manier ingedeeld
door de arbitragecommissie. Uitgangspunt is dat spelers van de A/Bjeugd wedstrijden van de C/D-jeugd fluiten;
De wedstrijden op zondag worden door de op zondag spelende teams
gefloten. Het uitgangspunt is dat de damesteams elkaar fluiten en de
herenteams elkaar fluiten.
Let op: De indeling op zondag staat los van de verplichting om op
zaterdag te fluiten!
Bij verhindering zorgt iedere scheidsrechter zelf voor vervanging. Als er
vervanging is geregeld geeft de eerst ingeplande scheidsrechter dit
door aan de andere ingeplande scheidsrechter en de coach van het
spelende team zodat zij weten wie zie mogen verwachten als
scheidsrechter;
Iedere scheidsrechter dient minimaal 15 minuten voor aanvang
aanwezig te zijn. Daarbij dient de scheidsrechter zelf te zorgen voor de
benodigde middelen zoals een fluitje, kaarten en een stopwatch;
Show/no-show van competitie spelende scheidsrechters is een
teamverantwoordelijkheid. Bij een no-show van een spelend lid wordt
op de eerstvolgende wedstrijd van zijn/haar team geen scheidsrechter
ingepland en/of het spelend lid wordt ingedeeld als scheidsrechter op
de wedstrijd van zijn/haar eigen team.
De teamverantwoordelijke/aanvoerder is ook verantwoordelijk voor een
goed lopende arbitragebeleid binnen zijn/haar team. Het team bepaalt
zelf de verdeling al dan niet rekening houdend met leden die reeds
actief zijn voor de club. Mocht blijken dat er fervente weigeraars zijn die
niet gemotiveerd kunnen worden door het eigen team dan neemt het
bestuur van MHC Made, al dan niet op verzoek van de
teamverantwoordelijke, maatregelen waarbij schorsing tot de
mogelijkheden behoort.

Scheidsrechterscursus
Om de verplichte scheidsrechterskaart te behalen wordt er circa 2x per jaar
een scheidsrechterscursus georganiseerd. Ieder lid die op dat moment 16 jaar
of ouder is en nog geen scheidsrechterskaart heeft wordt automatisch
opgegeven voor de cursus. Ook ouders en/of verzorgers van leden kunnen de
cursus volgen en worden van harte uitgenodigd om zich op te geven via
arbitrage@mhcmade.nl.
De cursus bestaat uit een e-learningtraject welke gedurende 30 dagen online
kan worden gevolgd. Voordeel hiervan is dat men zelf kan bepalen op welke
tijdstippen de cursus wordt gevolgd. Bij voldoende interesse wordt er, indien
mogelijk, 1 of 2 weken voor de examenavond een extra avond ingepland
waarbij een bondsscheidsrechter van de KNHB aanwezig is om informatie te
geven. Deze avond is voor alle leden van MHC Made toegankelijk en ook
zeer geschikt als opfriscursus voor scheidsrechters die al een kaart hebben
gehaald. Ter afsluiting wordt er in het clubhuis een scheidsrechtersexamen
afgenomen onder leiding van een bondscheidsrechter van de KNHB.
Om lid te kunnen blijven van MHC Made dient ieder lid, vanaf 16 jaar, de
cursus te volgen totdat het lid in het bezit is van de scheidsrechterkaart.
Bij het bewust niet deelnemen aan de cursus worden er door het bestuur van
MHC Made maatregelen genomen waarbij schorsing tot de mogelijkheden
behoort aangezien het conform de KNHB regels niet gerechtigd is om zonder
kaart actief spelend lid te zijn binnen een hockeyclub in Nederland.
Leden zonder scheidsrechterskaart dienen beschikbaar te zijn voor het
begeleiden van wedstrijden voor de E en F jeugd om, indien nodig, de
spelbegeleiders te ontlasten.

Arbitragebeleid E en F Jeugd
Als gevolg van het sterk toenemende aantal (jongste) jeugd teams met een
vrijwel gelijkblijvend aantal scheidsrechters, resulterend in een verhoogde last
op de huidige scheidsrechters, is vanuit de arbitragecommissie besloten om
terug te vallen op de richtlijnen van de KNHB. Dit houdt in dat er door de
arbitragecommissie geen scheidsrechters meer worden ingepland op
wedstrijden van de E en F jeugd. De scheidsrechters worden vervangen door
spelbegeleiders. Coaches en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het
aanwijzen/indelen/verdelen van spelbegeleiders voor de wedstrijden.
De spelregels zijn te vinden op de site van de KNHB.
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Spelleiding drietal en zestal hockey
Het speelveld is zo klein dat kan worden volstaan met één spelbegeleider. De
spelbegeleider is géén scheidsrechter en moet het spel begeleiden. Ook kan
de spelbegeleider het spel onderbreken om uitleg te geven over situaties die
de spelers niet begrijpen.
Spelregels drietal hockey
Spelregels zestal hockey

Spelleiding achttal hockey
Nu het speelveld groter is en het spel sneller wordt gespeeld, wordt het spel
geleid door twee spelbegeleiders. De spelbegeleiders zijn géén
scheidsrechters en moeten het spel begeleiden. Indien nodig kunnen zij het
spel onderbreken om uitleg te geven over situaties die de spelers niet
begrijpen.
Spelregels achttal hockey

Aanwijsbeleid
Ouders en coaches van een team zijn samen verantwoordelijk voor het
aanwijzen en indelen van een spelbegeleider voor de wedstrijden van het
eigen team. Het wordt sterk aangeraden om voorafgaand aan een
seizoenshelft een planning te maken.
Algemene afspraken
Voor spelbegeleiders van de E en F jeugd gelden algemene afspraken. Deze
zijn:
• Bij verhindering dient de spelbegeleider zelf vervanging te regelen;
• De spelbegeleider zorgt zelf voor een wedstrijdfluit;
• De spelbegeleider dient op de hoogte te zijn van de basis hockeyregels
middels het doorlezen van de spelregels zestal hockey of spelregels
achttal hockey; de regels zijn te vinden op de KNHB-site en liggen
tevens ter inzage in het clubhuis van MHC Made.
• De spelbegeleider is verantwoordelijk voor het invullen van het
wedstrijdformulier.

Spelbegeleiderscursus
De Madese Hockey Club streeft ernaar om minimaal één keer per jaar een
spelbegeleiders cursus te organiseren voor ouders en coaches van de E en F
jeugd. Tijdens deze cursus wordt er door een bondscheidsrechter uitleg
gegeven over de hockeyspelregels en de uit te voeren acties van de
spelbegeleiders. Via de mail, de website en de coaches wordt kenbaar
gemaakt wanneer een cursus wordt georganiseerd. Deelname aan deze
cursus is kosteloos.
Tevens zijn ouders/verzorgers of overige vrijwilligers vrij om zich aan te
melden voor de scheidsrechters cursus van de KNHB. Dit traject is hetzelfde
als het verplichte traject voor de leden vanaf 16 jaar en wordt circa 2x per jaar
aangeboden. Middels een online cursus en een schriftelijk examen wordt de
KNHB-scheidsrechterskaart behaald. Naast het recht om alle typen
wedstrijden te fluiten, zorgt deze cursus voor een goed begrip van alle hockey
spelregels en dus meer zekerheid op het veld.

Openstaande functies arbitragecommissie
In verband met de onderbezetting van de arbitrage bent u van harte
uitgenodigd om plaats te komen nemen in de arbitragecommissie. Op deze
manier kunt u een steentje bijdragen aan de club om hockey binnen MHC
Made voor iedereen leuk & goed georganiseerd te laten verlopen!
Openstaande taken zijn onder andere:
• Het organiseren en coördineren van jongste jeugd wedstrijden;
• Het verzorgen en organiseren van werving, opleiding en begeleiding
van de scheidsrechters en administreren van competenties;
• Het bijhouden, aanpassen en verder ontwikkelen van het
arbitragebeleidsplan.
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