
Hoe is het fluiten van wedstrijden geregeld op HCIJ? 
 
Scheidsrechters 
Alle competitie spelende leden vanaf de A-jeugd worden ingedeeld om wedstrijden te fluiten.  
 
Vrijstellingen  
De volgende leden zijn vrijgesteld van het verplicht fluiten van wedstrijden: 

• Vaste leden van een commissie binnen HCIJ; 
• Seniorleden die in hun eentje een jeugdteam trainen; 
• Trimleden (let op: de trimleden + die voor een aantal wedstrijden speelgerechtigd zijn 

hebben geen vrijstelling); 
• Leden van het LG-team. 

Daarnaast kan het bestuur van HCIJ vrijstelling goedkeuren. Een lid zal alleen dan niet worden 
ingedeeld als deze vrijstelling ook in LISA is vastgelegd. 
 
Aantal te fluiten wedstrijden 
Iedereen is verplicht om maximaal 5 keer per seizoen een wedstrijd te fluiten. Bij het fluiten in de 
zaal geldt een zaalblok als 1 fluitbeurt. 
 
Jeugdleden van HCIJ die een team trainen, keepers die zich op zaterdag inzetten bij de goalie gorilla’s 
en leden die samen met een ander lid een team trainen worden in beginsel minder vaak ingedeeld 
om wedstrijden te fluiten. Zij zullen dus minder dan 5 wedstrijden per seizoen worden ingedeeld.  
 
Planning veldcompetitie zaterdag 
De scheidsrechterscommissie zorgt voor de planning van de scheidsrechters tijdens de 
veldcompetitie op de zaterdag door personen voor een fluitbeurt in te delen. Het streven is om de 
planning ongeveer twee weken voor de wedstrijden afgerond te hebben. De indeling is te zien via de 
HCIJ app en de individuele scheidsrechters ontvangen een e-mail over de indeling.  
 
Juniorleden, leden van de Dames-teams (met uitzondering van Dames A) en leden van Heren 1 
worden zoveel mogelijk op de zaterdagen ingepland. 
 
Planning veldcompetitie zondag 
De scheidsrechterscommissie zorgt voor de planning van de scheidsrechters tijdens de 
veldcompetitie op de zondag door teams voor een fluitbeurt in te delen. Het gaat daarbij vooral om 
alle Heren senioren teams (met uitzondering van Heren 1) en Dames A. 
 
Het aangewezen team dient onderling afspraken te maken wie de fluitbeurt zal uitvoeren. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het niveau van de te fluiten wedstrijd en de ervaring van 
individuele teamleden om wedstrijden goed te kunnen leiden. De indeling is te zien via de HCIJ app 
en de aanvoerder van het team ontvangt een e-mail over de indeling. De aanvoerder dient tijdig aan 
de scheidsrechterscommissie door te geven wie de toegewezen wedstrijd zal fluiten. 
 
Planning zaalcompetitie jeugd en senioren 
Alle teams zijn verantwoordelijk voor het zelf regelen van scheidsrechters. Leden van de A-jeugd die 
zelf deelnemen aan de zaalcompetitie kunnen echter ook worden ingedeeld door de 
scheidsrechterscommissie om zaalwedstrijden te fluiten. 
 



Verhindering 
Als je bent verhinderd om te fluiten op de dag waarop je bent ingedeeld, dan onderneem je direct na 
indeling actie om zelf vervanging te regelen. Binnen HCIJ is de afspraak gemaakt dat ieder lid een 
eigen verantwoordelijkheid heeft om tijdig een oplossing te zoeken als hij/zij niet in de gelegenheid 
is om te fluiten. 
 
Alle competitie spelende leden maken onderdeel uit van een team en HCIJ verwacht dat er binnen 
het team een oplossing wordt gezocht. Vanzelfsprekend mag ook iemand buiten het team een 
fluitbeurt overnemen, maar ook dan moet er wel op worden gelet dat de invaller op minimaal 
hetzelfde niveau een wedstrijd kan leiden. 
 
Als je vervanging hebt geregeld dan geef je dat zo snel mogelijk door aan de 
scheidsrechterscommissie zodat dit in de planning kan worden aangepast. 
 
Ook bij last-minute verhinderingen is de scheidsrechter verantwoordelijk om zelf vervanging te 
zoeken. In dat geval probeert te scheidsrechterscommissie natuurlijk wel om mee te denken en mee 
te zoeken naar een vervangende scheidsrechter. Het gaat dan om de uitzonderingssituatie, 
bijvoorbeeld bij ziekte, blessure opgelopen kort voor de wedstrijd of andere acute zaken waarbij 
tijdsdruk een rol speelt. 
 
Niet komen opdagen 
Helaas komt het voor dat scheidsrechters niet komen opdagen bij een wedstrijd. Dat is bijzonder 
vervelend voor iedereen die op de scheidsrechter rekent. Het bestuur van HCIJ kan bij een no-show 
of bij andere verzuimen een sanctie opleggen, zoals bijvoorbeeld een schorsing voor deelname aan 
één of meerdere wedstrijden van het eigen team van de desbetreffende speler/speelster.  
 
Hulp bij planning 
Iedereen weet dat hij/zij ingedeeld zal worden om te fluiten. Als je wilt voorkomen dat je wordt 
ingedeeld op een dag die je niet uitkomt, geef dat dan minimaal drie weken voor de dag dat het niet 
uitkomt door aan de scheidsrechterscommissie zodat daar bij de planning rekening mee gehouden 
kan worden. Dat voorkomt je regelwerk om vervanging te zoeken. 
 
Voor de leden die op zaterdag een (bij)baan hebben: om het voor iedereen makkelijk te maken is 
het belangrijk om tijdig (dus minimaal drie weken van tevoren) zaterdagen door te geven waarop 
je wel kunt fluiten omdat je niet hoeft te werken of vrij hebt genomen. Dan kan de 
scheidsrechterscommissie de fluitbeurten op die dagen plannen. 
 
Scheidsrechtersexamen  
Alle leden die ingedeeld kunnen worden om te fluiten dienen het scheidsrechtersexamen te halen. 
Die verplichting bestaat vanaf de 2e jaars B-jeugd. Het scheidsrechtersexamen wordt meerdere keren 
per jaar op HCIJ georganiseerd. Door de KNHB is een online leermodule ontwikkeld om de regels op 
eenvoudige wijze onder de knie te krijgen. Bij het herhaaldelijk niet oefenen en niet slagen voor het 
scheidsrechtersexamen kan het bestuur van HCIJ een sanctie opleggen. 
 
Begeleiding 
Voor beginnende scheidsrechters proberen we (op verzoek) begeleiding te geven. Daar moet op dat 
moment dan wel een begeleider beschikbaar voor zijn. Helaas is dat laatste niet altijd het geval. 
 
Vragen?  
Voor vragen, mail ons gerust: scheidsrechters@hcij.nl 
 
De scheidsrechterscommissie 


