
Wat moet je doen als scheidsrechter/spelleider?

1. Bij verhindering moet je zelf een vervanger regelen en dit via een mailtje melden aan 

scheidsrechters@wmhc.nl . Bij senioren geldt dat het aangewezen team zelf 

scheidsrechters aanwijst en doorgeeft.

2. Senioren: het aangewezen team wijst zelf twee scheidsrechters aan en is daarvoor 

verantwoordelijk. Binnen het team kan geruild worden indien nodig

3. Zorg minimaal een kwartier van tevoren aanwezig te zijn en check goals, wedstrijdformulier 

etc.

4. Bij Junioren- en Seniorenwedstrijden is het gebruik van een bodywarmer standaardtenue, 

behalve als dat niet past bij de kleuren van de tegenstander (hangen bij wedstrijdtafel). Bij 

de jongste jeugd wordt een geel reflectorhesje gedragen.

5. Meldt na afloop van de wedstrijd de uitslag bij de wedstrijdtafel en vul het formulier in: de 

uitslag, je naam, kaart en handtekening. En let erop dat het wedstrijdnummer genoteerd 

staat. LET OP: bij rode of gele kaart moet op het wedstrijdformulier niet alleen de naam 

maar ook adres en geboortedatum van de betreffende speler zijn ingevuld voordat je het 

formulier tekent als scheidsrechter. Zo niet dan krijgen we als club een boete! Bij een rode 

kaart moet ook nog een speciaal formulier ingevuld.

Hoe weet je wanneer je aan de beurt bent? 

- In LISA kun je zien of en wanneer je aan de beurt bent. Dit moet jezelf in de gaten houden. 

- (Jongste) Jeugd: Op de zondag of de maandag voor dat je aan de beurt bent wordt er een 

herinneringsmail te sturen. Op vrijdagavond krijg je een herinnerings-sms. Het versturen 

van mailberichten en sms lukt niet altijd bijv. omdat er geen (goed) mobielnummer of 

mailadres is ingevoerd in LISA (dat moet je zelf doen!)

- (Senioren): Als de indeling wordt ingevoerd op de site krijgt de aanvoerder eenmalig een 

mailtje. De aanvoerder is er verantwoordelijk voor dat het team twee scheidsrechters levert.

- Www.wmhc.nl  : Wedstrijdschema: hier staat ook het wie er welke thuiswedstrijden fluit 

- www.wmhc.nl  :  persoonlijke pagina: hier staan de dagen en tijden dat je moet fluiten

Hoe wordt je spelleider?

Aan het begin van seizoen, vanaf september, krijgen alle C-elftallen instructie over wat je moet 

doen als spelleider bij E6 en E8/D8. Diezelfde dag of in weken daarna ben je aan de beurt om te 
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fluiten. Er zijn begeleiders aanwezig die je kunnen helpen. Meestal krijg je de instructie dus twee 

keer. De 1e jaars C worden meestal ingedeeld voor E6 wedstrijden. De wedstrijden voor de E6 fluit 

je alleen. De 2e jaars C worden meestal ingedeeld voor E8/D8 wedstrijden. De wedstrijden voor de 

E8/D8 fluit je samen. Spelers uit de A en B die nog geen scheidsrechterskaart hebben worden ook 

ingedeeld voor E8/D8.

Hoe kom je aan een scheidsrechterskaart?

Iedereen in de B-leeftijd en ouder worden meerdere keren per jaar in de gelegenheid gesteld om 

een scheidsrechterscursus te volgen. Via LISA wordt aangekondigd wanneer die cursussen zijn en 

hoe je je kunt aanmelden. Normaliter wordt aan degenen die nog geen kaart hebben ook een 

herinneringsmail gestuurd, maar het is je eigen verantwoordelijkheid om de kaart op tijd te 

halen.

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

 Zorg dat als je niet kunt dat je op tijd een vervanger regelt. Als dat zoeken niet lukt: geef dat op tijd 

door bij scheidsrechters@wmhc.nl, misschien kunnen we helpen met zoeken. Ben je op het laatste 

moment ziek/geblesseerd geef het dan aan ons door via: scheidsrechters@wmhc.nl. Jammer 

genoeg komt het toch nog wel eens voor dat scheidsrechters/spelleiders niet komen opdagen. Dat 

is heel vervelend want dan staan er twee teams op jou te wachten. Als je zonder goede reden 

wegblijft geldt de volgende procedure:

• 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 scheidsrechtercommissie ook andere tijdstippen aanwijzen.

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

scheidsrechtercommissie aan het bestuur voorstellen je voor 1 wedstrijd te schorsen 

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

voorstellen je 3 wedstrijden te schorsen.  
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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 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.

Nota bene
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.

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

• zelf eigen wedstrijden fluiten

• alternatieve extra werkjes (klussen, schoonmaken)

• gesprek met bestuur, hieruit kunnen sancties voortvloeien

Nota bene
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.

Hoe zit het bij zaalhockey (junioren & senioren)?

Voor zaalhockey gelden dezelfde uitgangspunten, maar omdat dit afzonderlijk wordt georganiseerd 

zijn er wel wat afwijkingen:



• bij zaalhockey worden ook de seniorenwedstrijden door 

zaalhockey/scheidsrechterscommissie toegedeeld aan personen zodat volstrekt duidelijk is 

wie aan de beurt is.

• Meedoen aan zaalhockey betekent voor spelers in B, A, en senioren-teams automatisch 

ook wedstrijden fluiten van zowel junioren als senioren. Dit is een expliciete voorwaarde 

voor het mee doen aan zaalhockey waarvoor je tekent bij aanmelden.

• Vanaf 16 jaar MOET  je een scheidsrechterskaart hebben voordat de zaalhockey-

competitie begint, anders mag je NIET meedoen met zaalhockey (ook al ben je op tijd 

aangemeld)

Kunnen ouders/partners ook scheidsrechter worden?

Jazeker! Heel graag zelfs. Zowel voor de spelleiding in de jongste jeugd als voor scheidsrechters 

bij de junioren is het heel plezierig als ook ouders willen fluiten. Ouders met scheidsrechterskaart 

worden overigens bij voorkeur niet aangewezen voor het team van eigen zoon of dochter. Bij het 

toedelen van wedstrijden wordt rekening gehouden met individuele wensen.

Als je als ouder/partner scheidsrechter wilt worden meld je dan aan voor een senioren 

scheidsrechters-cursus (junioren cursus mag trouwens ook) via scheidsrechters@wmhc.nl


