Arbitrage toewijzing nieuwe stijl
De vereniging: dat zijn en doen we samen!

Aanleiding
Het toewijzen van scheidsrechters voor de zaterdag en zondag wedstrijden vergt de afgelopen
seizoenen te veel inspanning van de 3 vrijwilligers die deze taak nu om toerbeurt invullen.
Ondanks het feit dat je dan eens in de paar weken aan de beurt bent, is het vele avonden werk om 1
speeldag ingedeeld te krijgen. De trend is dat het steeds lastiger wordt omdat er heel veel nieuwe
scheidsrechters zijn die nog begeleid moeten worden en er steeds minder ouders zijn die
meefluiten.

Aanpak
Om te voorkomen dat de belasting op de indelers te groot wordt, én om te voorkomen dat de veelfluiters nog meer worden aangesproken, willen we met ingang van seizoen ’18-’19 het indelen van
de scheidsrechters meer bij de teams gaan beleggen. Deze opzet wordt al bij meerdere ons
omringende verenigingen gehanteerd.
Ook in de Jongste Jeugd (E/F) is het spel begeleiden door de ouders al standaard. We trekken deze
lijn door naar de junioren.
Tijdens de laatste ledenvergaderingen werd aangegeven dat er wel heel veel jeugdleden opgeleid
worden, maar dat ze maar heel weinig ingezet worden. Dit is met name een probleem van een
tekort aan begeleiders: ook dit probleem willen we met deze aanpak gaan oplossen.

Doelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minder (centrale) inspanning om aanwijzing voor de zaterdag rond te krijgen;
Meer scheidsrechters stimuleren en daarmee een bredere groep creëren;
Betrokkenheid ouders leidt tot meer begrip over arbitrage;
Door meer begeleiders in de ouder-groep, kunnen meer A/B-jeugdleden begeleid worden;
Eerder kunnen communiceren naar de scheidsrechters over planning van fluitbeurten;
Meer ruimte voor kwalitatieve verbetering en individuele begeleiding van scheidsrechters vanuit
Arbitragecommissie.

Uitgangspunten
1. Team is verantwoordelijk: de scheidsrechters voor elke thuiswedstrijd worden door het team
zelf geregeld;
2. Elk team dezelfde rechten en plichten, dezelfde lusten en lasten: vooralsnog alleen junioren;
3. Elk team wordt gefloten door een scheidsrechter die dat niveau aan kan (volgens Lisa);
4. (Ouder)scheidsrechters mogen zelf ook bij andere teams/wedstrijden inschrijven;
5. Jeugd A/B fluit C/D, bij elke thuiswedstrijd levert elk A/B-team 2 spelers t.b.v. C/D;
6. Selectieteams worden gefloten door vastgestelde pool van ervaren scheidsrechters, deze
worden wel zelf door de selectieteams benaderd;
7. Breedte-teams worden gefloten én begeleid door (opgeleide)ouders en zelf-ingeplande
scheidsrechters;
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8. Breedte C/D-team regelt altijd 1 scheidsrechter en 1 scheidsrechter/begeleider voor beginnende
A/B-fluiter;
9. Scheidsrechters die door het team geregeld worden, schrijven zich via zelfplanningsysteem in op
de wedstrijden.

Voorwaarden
1. Er moet voldoende opleidingscapaciteit en examenmomenten zijn aan begin van het seizoen;
2. De niveau indeling van de scheidsrechters en de teams in LISA is up-to-date;
3. Afstemmen met veldindelers (junioren) en HTM over de verdeling van A/B en C/D over de
zaterdag;
4. Ouders moeten zich kunnen aanmelden als vrijwilliger met als taak "scheidsrechter": actie Lisa
beheer;
5. Pool van selectie-fluiters moet groot genoeg zijn; deze moet flexibel zijn en kunnen groeien
(deze bevat nu alle niveau 1, 2 en tussen-2-3 niveau).

Tijdslijnen zaterdagindeling
Minimaal 2 weken vóór de wedstrijd
 Bij voorkeur een blok weekenden achter elkaar (b.v. de hele voorcompetitie) ontvangt de
Arbitragecommissie de wedstrijdindelingen met tijd en veldindeling.
2 weken vóór de wedstrijd – tot 1 week voor de wedstrijd
 Álle scheidsrechters kunnen d.m.v. zelfplanningsysteem via Lisa/app inschrijven op wedstrijden
die ze willen en kunnen (i.v.m. niveau) fluiten;
 A/B-teams geven door welke 2 jeugdspelers bij thuiswedstrijden zullen fluiten bij een C/Dwedstrijd;
 Arbitragecommissie gaat de A/B-spelers indelen op de beschikbare C/D-wedstrijden;
 C/D-team gaat plannen welke ouder er fluit en welke ouder de A/B-speler gaat begeleiden. Als
er al iemand via het zelfplanningsysteem van "buiten het team" heeft ingeschreven, zal het team
alleen een begeleider voor de A/B-jeugdfluiter inplannen;
 A/B-team van een breedte team gaat plannen of er nog 0/1/2 eigen ouders nodig zijn voor de
A/B-thuiswedstrijd. Als er al voldoende inschrijvingen via het zelfplanningsysteem op de
wedstrijd zijn, hoeft dat dus niet. Verwachting is dat het meestal wél nodig zal zijn;
 A/B/C/D-selectieteam gaat plannen of er nog 0/1/2 scheidsrechters nodig zijn voor de A/B/C/Dthuiswedstrijd. Het team kan daarbij putten uit een lijst met toegestane scheidsrechters. Als er
al voldoende inschrijvingen via het zelfplanningsysteem op de wedstrijd zijn ingeschreven, hoeft
dat dus niet. Verwachting is dat het meestal wél nodig zal zijn.
Uiterlijk 1 week vóór de wedstrijd (8 dagen vóór de wedstrijd)
 Arbitragecommissie controleert of alle wedstrijden zijn ingevuld met scheidsrechters
(zelfplanningsysteem, jeugd of ouders), en spreekt verantwoordelijke teams aan als het niet
volledig is;
 Arbitragecommissie stuurt mail uit naar alle scheidsrechters met wedstrijd codes.

In de week vóór de wedstrijd
 Arbitragecommissie controleert of alle scheidsrechters op “aanwezig” staan;
 Arbitragecommissie rappelleert zo nodig naar teams om indeling rond te krijgen.
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TEAM

GEFLOTEN DOOR

GEPLAND DOOR

Selectie- & opleidingsteams
MA1, MA2, MB1, MB2,
MC1, MC2, MD1, MD2,
JA1, JB1, JC1, JD1.

2 personen uit pool van
ervaren scheidsrechters

Team(manager) selectieteam

Breedte A- en B-teams
MA3, MA4, MA5, MB3, MB4,
MB5,
JB2.




Team(manager) eigen A/Bteam

Breedte C- en D-teams
MC3, MC4, MC5, MD3, MD4,
MD5,
JC2, C3, JD2.

1 scheidsrechter uit:
 Ouder eigen C/D-team
 Andere scheidsrechter via
zelfplanningsysteem

Team(manager) eigen C/Dteam

1 jeugd-scheidsrechter uit A/B
met indien nodig
1 ouder als begeleider voor de
A- of B-junior

Team(manager) A/B-team (via
Arbitragecommissie)

Ouders eigen A/B-team
Andere scheidsrechters via
zelfplanningsysteem

Advies Arbitragecommissie
1. Omdat het lastig kan zijn scheidsrechters te vinden, adviseren wij om in elk team 3-4 ouders
met een kaart te hebben. Zij kunnen zich aanmelden voor opleiding.
2. Benoem iemand binnen het team bijvoorbeeld een teammanager om de arbitragezaken
binnen het team te coördineren, bij voorkeur niet de coach! Deze functie kan mogelijk apart
in Lisa vastgelegd worden.
3. Zorg dat je ruim op tijd de indeling rond hebt, de Arbitragecommissie kan ondersteunen
maar last-minute is dat heel lastig.
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FAQ
Q1: In mijn team zijn er geen ouders te vinden die willen fluiten, ze betalen contributie voor hun
kind en gaan er dan vanuit dat ze zelf niet meer hoeven in te springen.
A1: Om de kinderen te laten spelen zijn er meerdere vrijwilligerstaken in te vullen. Naast coachen en
trainen, zijn dat o.a. fruithapje verzorgen, rijden naar uitwedstrijden. Dit jaar zal er een groter
beroep gedaan worden op ouderparticipatie bij het scheidsrechteren. Als een paar ouders hun kaart
hebben in de A/B-lijn, moeten ze (mogelijk) eens in de ca. 6 weken fluiten. Bij de C/D is dat nog
minder, maar daar wordt dan een meer begeleidende rol verwacht (1 fluiter, 1 begeleider van
fluitende A/B-jeugd).
Q2: In ons team zijn een paar ouders bereid om te fluiten maar hebben nog geen kaart? Hoe kunnen
ze dan fluiten?
A2: Aan het begin van het seizoen zal de Arbitragecommissie zorgen dat er voldoende
opleidingsmogelijkheden zijn om snel je kaart te halen. E-learning en examen avonden. De eerste
wedstrijden na het behalen van de kaart zal je begeleid worden en daarna kun je het als ouder-team
zelf uitvoeren. Extra ondersteuning of begeleiding is altijd aan te vragen. Opgeven kan altijd via
arbitrage@mhcn.nl
Q3: als coach zit ik niet te wachten op weer een extra taak.
A3: dit is niet een taak voor de coach maar een verantwoordelijkheid van het héle team. Ons advies
is om een teammanager onder de ouders te rekruteren (ook eventueel voor plannen fruit en rijden)
die ook een scheidsrechtersrooster opstelt.
Q4: ik ben een betrokken ouder met een scheidsrechterskaart, maar wil zowel voor mijn, als voor
mijn kinds plezier, niet mijn eigen kinderen fluiten, kan dat?
A4: voor ouders die liever niet hun eigen kinderen fluiten geldt dat zij zich kunnen inschrijven op
wedstrijden van andere (breedte) teams. Wellicht kan je een actievere begeleidingsrol invullen.
Q5: ik ben een betrokken ouder met een scheidsrechterskaart, en heb zowel kinderen in de
selectieteams als in de breedte teams. Waar word ik geacht te fluiten?
A5: Als je als scheidsrechter ook in de pool van ervaren scheidsrechters zit, kun je zowel de selectie
als de breedte teams fluiten. Anders alleen het breedte team.
Q6: hoe kom ik in de pool van scheidsrechters om de selectieteams te fluiten? Ik wil graag de
uitdagende wedstrijden fluiten.
A6: in de pool voor de selectieteams zitten alle BS, CS+, CS+ in opleiding, en meer ervaren
scheidsrechters, die deze wedstrijden qua niveau moeten kunnen fluiten. Als je voor je gevoel deze
wedstrijden ook aan kunt, geef dat dan aan dan kunnen we samen met jou een wedstrijd inplannen
en dat beoordelen.
Q7: Welke teams zijn de selectieteams?
A7:
MA1, MA2,
MB1, MB2
MC1, MC2,
MD1, MD2
JA1,
JB1,
JC1,
JD1
Deze teams moeten net als alle andere teams een scheidsrechter zoeken uit de lijst waarbij
aangegeven staat dat ze deze specifieke wedstrijd kunnen/mogen fluiten.
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