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4. Scheidsrechtersopleidingen 

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen nationale en lokale of regionale opleidingen. 
Nationaal kennen we voor scheidsrechters en linesmen die in de twee hoogste divisies actief zijn en  voor 
alle supervisors jaarlijks de volgende bijenkomsten: 

 Augustus/september: 2 of 3 daags instructieweekend waar veelal een internationale gastdocent 
wordt uitgenodigd. 

 Elke 6 weken, te beginnen medio oktober: terugkomsessie (dit slechts voor alle referees), ter 
evaluatie van de afgelopen periode. 

 December/januari: midseizoenbijeenkomst. 

 Februari: play-offfs bijeenkomst. 

 April: evaluatie. 

Naast genoemde sessies, die zowel theoretische als praktische onderdelen bevatten, kennen we als 
deskundigheidsbevordering voor (een aantal) Nederlandse scheidsrechters 

 Uitwisselingsprogramma gedurende de competitie. 

 Stageplaatsen voor aanvang seizoen. 

 Deelname aan door de IIHF georganiseerde trainingen. 

Lokaal, of als er lokaal te weinig scheidsrechters zijn, regionaal wordt er onder leiding van de plaatselijke 
supervisor of scheidsrechterscoördinator maandelijks een sessie georganiseerd voor alle scheidsrechters en 
linesmen uit de regio. Het programma van deze avonden wordt samengesteld door scheidsrechterscommissie 
én door de lokale supervisor. 
Bij voldoende nieuwe scheidsrechtersaanmeldingen start de lokale supervisor een beginnerscursus op die uit 
6 lessen bestaat. Ook voor club-scheidsrechters (zie hoofdstuk 6) wordt lokaal een trainingssessie 
georganiseerd bestaande uit minimaal 2 bijeenkomsten. 
Verantwoordelijkheid van en toezicht op de lokale opleidingen ligt bij de scheidsrechterscommissie. 
Ook voor de gevorderde official is het van belang om deze bijeenkomsten bij te wonen o.a. vanwege de 
teambuilding, uitwisseling van standpunten, toelichting van de lokale supervisor op spelregelinterpretaties, 
lokale aangelegenheden, het optreden als mede-instructeur, enz. 
In nieuwsbrief – The Whistle –op de NIJB-website (besloten gedeelte) worden scheidsrechters, 
scheidsrechterscoördinatoren en supervisors met regelmaat van nieuws voorzien m.b.t. spelregelinstructies, 
interpretaties, huishoudelijke mededelingen en persoonlijk nieuws (besloten gedeelte). 
Aan het begin van het seizoen worden de instructies (spelregels, procedures, enz.), die  tijdens het 
scheidsrechtersweekend worden gegeven, ook schriftelijk aan alle belanghebbenden ter hand gesteld in een 
document dat “Richtlijnen spelregelregels en hun toepassingen” genaamd is. 
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Ik heb het woord “supervisor” al enkele keren laten vallen. Een supervisor is een persoon die scheidsrechters 
voor, tijdens en na de wedstrijd begeleidt en die vaak ook rapporteert aan de scheidsrechterscommissie. Zo 
kan er toezicht worden gehouden op prestaties van de arbiters en basis van deze beoordelingen kunnen 
scheidsrechters op een hoger of lager niveau worden ingezet. 
De lokale supervisors hebben de volgende taakomschrijving: 

 Organiseren en geven van lokale cursussen. 

 Begeleiding en rapportage lokale scheidsrechters. 

 Contactpersoon met club. 

 Adviseren van scheidsrechterscommissie m.b.t. promotie/degradatie van lokale scheidsrechters. 

 Verzorgen wedstrijdaanwijzingen lokale juniorenwedstrijden (tot en met C-junioren). 

 Werving nieuwe scheidsrechters. 

 Teambuilding. 

Om zich goed van hun taak te kunnen kwijten, hebben de supervisors een gedegen opleiding gekregen en 
komen zij ter bijscholing en ter evaluatie, ongeveer 3 maal per seizoen bij elkaar. 
Nationale supervisors kunnen scheidsrechters tot elk niveau begeleiden en rapporteren. Vaak zijn deze, maar 
noodzakelijk is dat niet, lid van de scheidsrechterscommissie. 
Aan het begin van het seizoen wordt een opleidingskalender samengesteld. Hierin zijn alle nationale en lokale 
opleidingen in verwerkt. 

Een scheidsrechterscoördinator is een persoon die namens de lokale vereniging de 
scheidsrechterszaken coördineert, die clubscheidsrechters voor wedstrijden aanwijst en die 
evenals supervisors voornamelijk de beginnende scheidsrechters beschermt, begeleidt en met 
raad en daad bijstaat. 

De Nederlandse IJshockey Bond heeft de volgende instructiematerialen:
Spelregelboek.
Casebook (een boekje waarin allerlei praktische situaties in worden beschreven). 
Official’s procedure manual (IIHF- Engelstalig). 
Instructors’ manual  (IIHF-Engelstalig). 
Diverse videomaterialen. 
Basisopleiding ijshockey scheidsrechters. 
Het 1-2-3 van de spelregels 
De ijshockeyspelregels in een notendop 
Via de website: richtlijnen, encyclopedie, vraag & antwoord, etc. 


