Arbitrageplan: Zelf inplannen + Betaling
1: Zelf inplannen
Op hockeyclub Hilvarenbeek is het altijd zo geweest dat alle clubscheidsrechters (verder vermeld als
CS) door de Arbitrage Commissie worden ingedeeld. De CS worden 4 keer ingedeeld per seizoen om
een wedstrijd te fluiten. Dit blijven we ook deels doen. We willen CS de mogelijkheid bieden om
zichzelf in te delen. Op deze manier kunnen de enthousiaste scheidsrechters meer fluiten. Wanneer
je jezelf indeelt op een wedstrijd, krijg je hier een vergoeding voor (Verdere uitleg in deel 2: Betaling).
Natuurlijk blijven er wel wedstrijden die de Arbitrage Commissie zelf indeelt afhankelijk van het
verloop van het seizoen.
Waarom doen we dit?
Het zelf inplannen is een experiment waarmee het fluiten aantrekkelijke willen maken en de
Arbitrage Commissie willen ontlasten. Voor jezelf is het voordeel naast de betaling, dat je door het
zelf plannen, de mogelijkheid hebt om zelf te bepalen wanneer het fluiten jou het beste uitkomt.
Voor de club hopen wij dat er een clubje enthousiaste scheidsrechters gaat ontstaan die door vaak te
fluiten, meer ervaring gaat krijgen en het fluiten gewoon erg leuk vinden. Dit is leuk voor de
scheidsrechter en beter voor Hc Hilvarenbeek. Omdat er dan meer ervaren enthousiaste
scheidsrechters op het veld staan kan het niveau van het hockey en de sportiviteit op het veld
omhoog gaan.
Hoe werkt het inplannen?
Nadat je via de website hebt ingelogd op hilverhockey.nl kies je bovenaan in het menu voor ‘Club’.
Er verschijnt dan een menu waarbij je (naast het fluitje) op ‘arbitrage’ kunt klikken. Er komt een
nieuw menu waar je bovenaan in het scherm een maand en jaar kan selecteren. Selecteer de
gewenste maand en jaar en klik op zoeken. Vervolgens klik je de dag en wedstrijd aan die jij graag
wilt fluiten. Automatisch wordt jouw fluitbeurt bij ons in het systeem gezet en weten wij dat jij graag
deze wedstrijd wilt fluiten. Het is niet mogelijk je daarna weer uit te plannen! Heb je per ongeluk een
verkeerde wedstrijd geselecteerd, dan moet je hiervan melding maken en een mail sturen aan;
arbitrage@hilverhockey.nl . Wij kunnen dan de fluitbeurt verwijderen en eventueel aanpassen.

Is je fluitbeurt na het inplannen definitief?
Ja! Ongeveer een week voordat de wedstrijd waarvoor jij staat ingepland gaat komen,
ontvang je (net als voorheen) van de Arbitrage Commissie een mail ter bevestiging. Net als
voorheen, dien je via deze mail je aanwezigheid te bevestigen. Je fluitbeurt is nu definitief.
En als je dan toch niet kunt fluiten?
Als je dan toch niet de wedstrijd kunt fluiten, geldt net als voorheen dat je zelf je
fluitbeurt moet ruilen met een andere scheidsrechter. Dit dien je altijd aan de
Arbitrage Commissie door te geven, omdat wij de juiste scheidsrechter op het DWF moeten
vermelden. Uiteraard ontvang je dan ook niet je vergoeding! Ook de scheidsrechter waarmee je hebt
Geruild, ontvangt dan geen vergoeding. Een mail sturen aan de Arbitrage Commissie dat je niet
kunt fluiten voldoet niet aan de eisen en heeft dus ook absoluut geen zin.
Voor alle duidelijk hieronder nog eens de regels én de consequenties als je niet komt opdagen als
scheidsrechter terwijl je wél bent ingedeeld:
1. Fluiten is verplicht
Fluiten van wedstrijden hoort bij het lid zijn van HC Hilvarenbeek, zonder scheidsrechters zou jij ook
niet kunnen spelen. Iedereen die speelt, fluit elk seizoen 3 of 4 keer.
2. Zelf voor vervanging zorgen
Ben je ingedeeld als scheidsrechter en kun je niet dan moet je ZELF voor vervanging zorgen. Vaak
horen we ten onrechte 'maar ik had mijzelf of mijn zoon/dochter afgemeld'. Heel simpel: afmelden
kan niet. Bovendien blijf je ZELF verantwoordelijk als jouw vervanger niet komt!
3. De gevolgen als je NIET komt opdagen
1. Mis je een fluitbeurt dan heeft jouw team de eerstvolgende thuiswedstrijd GEEN scheidsrechters.
Het team dient dan zelf clubscheidsrechters re regelen, anders kan de wedstrijd niet gespeeld
worden. Het team ontvangt dan tevens een boete van de KNHB.
2. Je bent bovendien zelf GESCHORST voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van je eigen team (en
invallen bij een ander team mag natuurlijk ook niet).
3. Je wordt EXTRA ingedeeld als scheidsrechter.

Let op:
Controleer door in te loggen op de website van HC Hilvarenbeek, www.hilverhockey.nl of je
mailadres nog klopt. 'Ik heb de mail nooit gekregen' is geen excuus.
Laten we zorgen dat we bovenstaande sancties nooit hoeven op te leggen en zorg dat je aanwezig
bent als je moet fluiten. Hockeyen kan alleen met scheidsrechters.

2: Betaling
De bedragen verschillen per wedstrijd en per scheidsrechters. Zo krijgt de Jeugd Arbitrage Club (JAC)
€1 meer dan de andere scheidsrechters en de CS+ scheidsrechters krijgen €0,50 meer. Voor een
junioren wedstrijd kun je €4 verdienen en voor een senioren wedstrijd €5.
Zaalwedstrijden gaan ook betaald worden. Hier rekenen we dan een blok (2 wedstrijden fluiten) als
één (veld)wedstrijd, je zult dan dus 4 blokken moeten fluiten om betaald te krijgen.
De betaling en registratie van het het aantal gefloten wedstrijden zal voor de JAC anders gaan dan
voor de andere scheidsrechters. De JAC declareert de betaling via Lisa en de arbitrage commissie
moet dit goedkeuren. Voor de andere scheidsrechters zal er een excel bestand worden bijgehouden.
De betalingen zullen vervolgens via de penningmeester gaan.
Krijgt iedereen een vergoeding voor het fluiten?
Nee, Voorheen werden alle clubscheidsrechters ongeveer 3 a 4 keer per seizoen door de Arbitrage
Commissie ingedeeld. Ook met deze nieuwe mogelijkheid blijft het zo dat je dus ongeveer 3 keer per
seizoen een hockeywedstrijd moet fluiten. Dit verandert dus niet.
Alleen als je jezelf voor minimaal voor 4 wedstrijden inplant, ontvang je (voor deze wedstrijden die je
gefloten hebt) hiervoor een vergoeding en heb je een fluitbeurt gehad.
Dus als je jezelf niet inplant en je wordt (zoals voorheen) door de Arbitrage Commissie
Ingepland, dan ontvang je geen vergoeding voor het fluiten.
Voorbeeld:
Jantje plant zich in voor 3 wedstrijden en fluit 3 wedstrijden, hij krijgt niet betaald. Pietje plant zich in
voor 4 wedstrijden en fluit 4 wedstrijden dus krijgt hij wel betaald.
Regels:
• Lid zijn bij Hockeylcub Hilvarenbeek (buitenstaanders kunnen zichzelf niet inplannen).
•
•

•

•

In bezit zijn van een scheidsrechterskaart.
Het is de bedoeling dat je als clubscheidsrechter jezelf inplant op een wedstrijd van je eigen
niveau. Dit betekent dat je als A-speler jezelf inplant op een B-lijn hockeywedstrijd. Ben je
een B-speler dan plan je jezelf in op een C-lijn wedstrijd enz..
Iedere scheidsrechter krijgt een eigen niveau aangewezen. Je kan je alleen indelen op je
eigen niveau. Als je je als CS wilt inplant op een hoger niveau dan is toegestaan dan krijg je
de melding “geen actie mogelijk”. Alleen de CS+ zal de mogelijkheid hebben om zichzelf op
alle wedstrijden in te plannen.
Als je jezelf eenmaal hebt ingepland, is het niet meer mogelijk om jezelf uit te plannen. Dit
loopt via de Arbitrage Commissie. Dus denk goed na voordat je jezelf gaat inplannen.

•

Indien je jezelf hebt ingepland op een wedstrijd die tegen deze regels is (dus een wedstrijd
van een te laag of een te hoog niveau), zal de Arbitrage Commissie dit aanpassen zodat er
een scheidsrechter staat van het juiste niveau. Je kan dus ook niet betaald krijgen voor
wedstrijden boven of ver onder je niveau.

•
•

Oefenwedstrijden tellen niet mee om betaald te krijgen.
Je hebt tot 1,5 week voor een wedstrijd om je in te plannen. Iedereen die dan niet ingepland
is plant de arbitrage commissie in.

