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“Ouders gaan fluiten” 
 
In de eerdere verstuurde mail vanuit Hockey Zaken over seizoen 2022-2023 is een verandering in arbitrage 
van de juniorenteams aangekondigd. In het bericht hieronder wordt deze verandering beschreven en 
toegelicht. Hierin wordt ook van jou als ouder van een spelend juniorlid een actie gevraagd. Dank alvast.   
 
Naast een coach/trainer is er vanaf het nieuwe seizoen 2022-2023 een extra taak op het veld voor de ouders 
van de jeugdteams. Vanaf dit seizoen levert ieder thuisspelend 11-tal jeugdteam een ouder die de wedstrijd 
fluit. De 2e scheidsrechter voor elke thuiswedstrijd is een spelend lid uit de junioren/senioren ingepland 
door de Arbitrageplanning. 
 
Fluiten van de 11-tallen door ouders uit het team is nodig omdat het aantal senior scheidsrechters ten 
opzichte van het aantal jeugdteams kleiner wordt. Dit wordt met name veroorzaakt door het ontbreken van 
een Senioren Dames en Heren team. Er zijn in de aankomende seizoenen te weinig Senioren om de oudere 
jeugd te fluiten. De ‘ouder als scheidsrechter’ gaat in met ingang van komend seizoen (2022-2023). Zo 
zorgen wij er met elkaar voor dat de wedstrijden gefloten worden en onze jeugd de komende seizoenen kan 
blijven hockeyen. 
 
Wat is er nodig om te kunnen fluiten? Een scheidsrechter die een competitiewedstrijd gaat fluiten heeft 
goede kennis van de spelregels en een scheidsrechterkaart nodig. De Arbitragecommissie gaat de ouder die 
vanaf volgend seizoen gaat fluiten hierin ondersteunen, door: 
+ dinsdag 30 augustus 2022 (inloop 19:30uur, start 20:00uur) een spelregelavond te houden;  
+ zaterdag 3 september 2022 (zie wedstrijdschema) oefenwedstrijden te houden, waarbij de ouder gaat 
fluiten; 
+ maandag 5 september 2022 een inloopavond te houden, waarbij de laatste vragen gesteld / kennis 
gedeeld kan worden; 
+ dinsdag 6 september 2022 de ouders het clubscheidsrechter(CS)-examen kunnen doen (online). 
 
Met de spelregelavond heb je zo’n vier uur nodig om je voor te bereiden om je CS-kaart te halen. Het is 
natuurlijk handig als er meerdere ouders binnen één team een kaart hebben. 
Graag horen wij uiterlijk zondag 31 juli 2022, met een reply op deze mail, wie van de ouders uit het team 
zich aanmelden als scheidsrechter. Zij worden dan bij de KNHB aangemeld voor het scheidsrechterexamen 
op 6 september 2022.  
 
Met een sportieve groet,  
namens de Arbitrage Commissie, 
Rick Boere  
(06 52 59 59 41) 

 


