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1. Inleiding

Waarom wordt iemand scheidsrechter? Wie vindt het leuk om met regelmaat uitgescholden 
te worden voor van en alles en nog wat ?
Wie kickt er op om steeds maar weer bekritiseerd te worden? 
De bovenstaande vragen nodigen je niet echt uit om je aan te melden als scheidsrechter 
van de Nederlandse IJshockey Bond. Toch wil ik je in dit hoofdstuk daartoe zien over te 
halen. 
In de overige hoofdstukken van dit boekje zal ik je een gedegen basisopleiding tot 
ijshockeyscheidsrechter presenteren. 
Als scheidsrechter moet je beslissingen nemen. Zelfs door niet te fluiten neem je een 
beslissing: immers in jouw ogen is op dat moment niet tegen de spelregels gezondigd! 
Als scheidsrechter bevind je je voortdurend in conflictsituaties. Een beslissing die in het voordeel uitvalt van 
het ene team, is vaak minder positief of zelfs negatief voor het andere team. Aan die kant barst de kritiek dan 
vaak los. Zeker bij de vaak toch chauvinistische aanhang van de “benadeelde” partij. 
Maar ja, de beste stuurlui staan nu eenmaal aan wal, zoals een bekend spreekwoord luidt. En wees eerlijk: 
analyseren en bekritiseren van je eigen favoriete partij, van de tegenstander én van de wedstrijdleiding is toch 
onderdeel van het spel en de sport. 
Sport is emotie, niet alleen tijdens een wedstrijd, maar ook erna is het voor menigeen heerlijk om frustraties en 

emoties van je af te praten en om aan anderen te laten horen hoe deskundig je wel niet bent. 
Het hierboven beschreven fenomeen speelt zich niet enkel in de Nederlandse IJshockeywereld 
af. Het is een wereldwijd bekend gegeven! 
Ook in de zogenaamde “grote” sporten zoals bijvoorbeeld voetbal zullen scheidsrechters met 
deze materie van doen krijgen. 
De media besteden veel aandacht en op televisie vaak ook veel herhalingen aan de 
zogenaamde blunders van arbiters, die tijdens de wedstrijd in een fractie van een seconde een 
actie moeten beoordelen en vervolgens á la minuut actie moeten ondernemen. Studio Sport 
besteedde zelfs in het jaaroverzicht een mix hieraan, maar eerlijkheidshalve werden ook 
blunders van aanvallende en verdedigende spelers getoond. Dit stukje realiteit ontbreekt vaak 

bij supporters, spelers en coaches gedurende en ná een wedstrijd. 
Neem nu als voorbeeld Italië waar professionele voetbalscheidsrechters ongeveer twee ton per seizoen 
verdienen. Ook daar wordt vaker moord en brand geschreeuwd met betrekking tot (vermeende) 
scheidsrechterlijke dwalingen. In de Italiaanse voetbalwereld en zelfs in het parlement zijn stemmen opgegaan 
om de dure binnenlandse professionals te vervangen door buitenlandse krachten. En waarom? Zijn die 
Duitsers, Engelsen en Nederlanders dan zoveel beter dan de nationale arbiters in Italië? Een kort en bondig 
antwoord: Neen! 
Daarmee stip ik dan meteen een tweede hot item aan. 
Vreemde ogen dwingen, om opnieuw maar eens spreekwoord te gebruiken. Men kent elkaar niet en een 
buitenlandse arbiter draagt geen verleden met zich mee. Eenieder (spelers, coaches, supporters, enz.) 
hebben een scheidsrechter vaak al veroordeeld voor de wedstrijd begint, meestal gebaseerd op basis van een 
(vermeende) verkeerde beslissing in een vorige wedstrijd. Een buitenlander draagt deze last niet met zich mee 
en bij een twijfelachtige beslissing krijgt deze vaak het voordeel van de twijfel. 
Ik zag laatst in Nederland een wedstrijd in de ijshockeycompetitie, die onder leiding stond van een 
buitenlandse referee. De man deed het niet echt geweldig. In de overtime maakt hij zelfs twee kapitale 
blunders, die uiteindelijk tot een nederlaag voor de thuisclub leidde. Wat schets mijn verbazing? Na afloop 
werd de goede man geprezen om zijn uitmuntende prestatie en men (spelers, bestuur en supporters) hoopte 
gemeend dat hij snel weer naar Nederland zou komen. Ik weet zeker dat als een Nederlandse collega van 
hem , daar en op dat moment, de zelfde beslissingen had genomen, deze beter via een achterdeur van de 
ijsbaan naar huis had kunnen gaan. Je vraagt je toch af! 
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Al enige jaren kennen we een uitwisselingsprogramma met Denemarken. De Deense arbiters worden in 
Nederland, en vaak ten onrechte, de hemel in geprezen. Objectief en technisch gezien doen de Nederlanders 
daar absoluut niet voor onder. Ik ben misschien niet helemaal onpartijdig, maar naar mijn mening steken de 
Nederlandse ijshockeyscheidsrechters boven hun Deense collegae uit. 
Trouwens ook uit Denemarken bereiken ons goede berichten over het optreden van onze toparbiters. Men zou 
daar wel wekelijks onze scheidsrechters willen inzetten. 
Ik zei het al: vreemde ogen dwingen! 
Ik ben misschien wat afgedwaald, maar vond het toch nodig bovenstaande passages op te nemen voordat ik 
tot de kern van de titel van dit hoofdstuk doordring. 

Waarom zou je je nu aanmelden als scheidsrechter van de Nederlandse IJshockey 
Bond?

Het antwoord hierop kan velerlei zijn, ik beperk me hier tot twee categorieën. De eerste is de groep van 
mensen met hoge sportieve aspiraties, de tweede kenmerkt zich meer door mensen die op een leuke en 
ontspannen manier met ijshockey bezig willen zijn, en daarbij op deze manier ook de lokale club helpen. 

Om met de eerste categorie te beginnen. 
Je vindt ijshockey een leuke, of zelfs te gekke sport. Als speler haal je de nationale top niet of 
niet meer en toch wil je (weer) een rol (gaan) spelen in het nationale topijshockey. Die kans 
krijg je door je aan te melden als scheidsrechter. Het vervolg zou mogelijk zelfs een 
internationale erkenning kunnen zijn, middels aanwijzingen voor Europese en/of 
Wereldkampioenschappen, hetgeen meestal gepaard gaat met interessante buitenlandse 
tripjes.
Geen fictie maar mogelijke realty! Recente voorbeelden liggen voor het oprapen. 
Sven Bergman, als doelman van Jong-Oranje actief, zag meer in een carrière als 
scheidsrechter en heeft inmiddels meerdere Europese- en Wereldkampioenschappen 
(waaronder divisie I) op zijn naam staan. ook was hij actief in de Europa Cup en in de 
European Hockey League was hij een van die weinige scheidsrechters uit een land dat zelf 

geen deelnemende teams kende. Ook Jan van den Hoff (inmiddels gestopt vanwege drukke werkzaamheden) 
verwisselde na zijn tijd in het Nationale Kadettenteam het ijshockeyshirt voor het zwart-wit gestreepte tricot. 
Eerst als linesmen (met als hoogtepunt de finale om de Europa Cup) en later als referee was hij een graag 
geziene gast op de diverse internationale evenementen. 
Dat je niet persé (op niveau) gespeeld hoeft te hebben om als scheidsrechter een (inter-)nationale topper te 
worden, bewezen en bewijzen nog steeds linesmen als Marco Coenen (reeds 5 maal een 
Wereldkampioenschap divisie en twee maal de WK voor A-landen), Ilse Robben (twee maal Olympisch 
toernooi vrouwen) en Roger van der Waarden (3 maal divisie I). 
De tweede categorie die zich als scheidsrechter bij de N.IJ.B. aanmeldt bestaat uit die personen, die 
misschien wat minder sportieve aspiraties hebben, maar die zeker net zo nuttig en noodzakelijk als de 
eerstgenoemde groep. 

Hun drijfveren kunnen zijn: 
Jeugdige ijshockeyers onder deskundige wedstrijdleiding op een sportieve manier hun spel laten 
spelen en er plezier aan laten beleven. 
De lokale club tot steun zijn. Dit om het lokale scheidsrechterspotentieel op niveau te houden c.q. 
te brengen, zodat de club geen onnodige kosten hoeft te maken door scheidsrechters van buiten 
de stad te laten komen. 

   Gewoon plezier beleven, ieder op zijn eigen manier, aan de sport ijshockey. 
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Ondanks dat ik twee categorieën onderscheid zal het natuurlijk duidelijk zijn dat er van een strikte scheiding 
geen sprake zal zijn. Iemand uit de laatste categorie kan zoveel vaardigheid, enthousiasme en interesse 
opdoen, dat hij zijn ambities bijstelt en daardoor doorschuift naar de groep met de hogere ambities. 
Tot slot wil ik nog het woord richten tot al die personen die denken dat ze betere prestaties op het ijs kunnen 
leggen dan de huidige generatie scheidsrechters. Tegen hen zou ik wil zeggen: meld je als scheidsrechter 
aan, volg een cursus en probeer het te bewijzen. 
Aanmelden als scheidsrechter kan bij het bondsbureau van de NIJB (adres achter in dit boekje) of neem 
contact op met de lokale vereniging, die kan je in verbinding stellen met de lokale scheidsrechterscoördinator 
of supervisor. 

Gemakshalve hanteren we in dit boekje de mannelijke vorm. Daar waar het bezittelijke voornaamwoord ‘zijn’ 
wordt gebruikt, dient u ‘zijn/haar’ te lezen. Op die plaatsen waar het persoonlijk voornaamwoord ‘hem’ wordt 
gebruikt, dient u ‘hem/haar’ te lezen. 


