
Wat als je niet kunt?

Soms kun je niet fluiten op het aangegeven tijdstip. Bijvoorbeeld door een vakantie, 

familieweekend, feestje, ziek, studievoorlichting, etc. etc. Het is dan de bedoeling dat je 

zelf zorgt voor vervanging: dat kan in je eigen team of met andere spelers.  Daarom staat 

direct aan het begin van een periode de indeling al in LISA. Zorg dat de 

scheidsrechterscommissie weet met wie je geruild hebt: stuur een mailtje naar 

scheidsrechters@wmhc.nl (junioren). Zolang wij niet weten met wie je hebt geruild wordt 

jij aangesproken als de ontbrekende scheidsrechter.

Als je niet kunt door een blessure, omdat jezelf een wedstrijd moet spelen, coach bent van 

een elftal geef dan zo snel mogelijk door dat je niet kunt fluiten op het tijdstip dat je ziet in 

LISA. Wacht daarmee niet tot je een herinneringsmail krijgt, of erger nog tot de avond te 

voren: dan kunnen we als scheidsrechterscommissie ook (bijna) niks meer.

Mocht je –totaal onverwacht- op het allerlaatste moment die zaterdag- of zondag echt niet 

kunnen geef dat door aan het clubhuis 0317-411631 . Mocht dat niet lukken bel: 06-

15017781.

(Jongste) Jeugd Procedure bij niet op komen dagen om te fluiten:

• bij de volgende thuiswedstrijd dag heb je club-dienst of wordt je opnieuw 

ingeroosterd plus 1x extra wedstrijd. Dit krijg je te horen via de 

scheidsrechterscommissie. Als je clubdienst  heb moet je vanaf  8:30 (jongste 

jeugd) 10:00 (jeugd) tot het begin van je eigen wedstrijd standby staan bij de 

wedstrijdtafel voor het fluiten van wedstrijden of het verrichten andere 

werkzaamheden voor de wedstrijdleiding. Afhankelijk van het begintijdstip en het 

aantal “standby” kan de scheidsrechterscommissie ook andere tijdstippen 

aanwijzen.

• Bij de tweede maal afwezig of het ontbreken bij de clubdienst zal de 

scheidsrechterscommissie aan het bestuur voorstellen je voor 1 wedstrijd te 

schorsen 

• Bij de derde keer niet verschijnen zal de scheidsrechterscommissie aan het bestuur 

voorstellen je 3 wedstrijden te schorsen.  

Wanneer er sprake is van een dergelijke schorsing zal de coach van het team waar de 

betreffende scheidsrechter in speelt op de hoogte gebracht worden. Hier wordt geen 
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rekening gehouden met het feit dat het betreffende team met minder dan 11 spelers zal 

moeten spelen. De club wil hiermee bereiken dat coaches hun spelers en spelers onderling 

elkaar er op wijzen dat ze moeten fluiten en elkaar ondersteunen waar dat nodig is.

   

Senioren Procedure bij niet op komen dagen om te fluiten:

Het team kan intern bepalen wat de procedure is als een scheidsrechter niet is gekomen. 

Bij herhaaldelijk niet op komen dagen van beide scheidsrechters van een team, zal de club 

maatregelen moeten nemen. 

• overleg met aanvoerder over waarom ze er niet waren

• alternatieve extra werkjes (klussen, schoonmaken)

• gesprek met bestuur, hieruit kunnen sancties voortvloeien

Nota bene-1

Als  door jouw afwezigheid de wedstrijd niet door kan gaan en de club daardoor een boete 

krijgt opgelegd door de KNHB dan zal de club deze boete bij jou in rekening brengen.

Nota bene-2

Bij zaalhockey gelden voor senioren dezelfde regels als bij junioren. 


