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Verslag bijeenkomst scheidsrechterscoördinatoren d.d. dinsdag 25 september 2018
- De referee in chief opent de bijeenkomst met de scheidsrechterscoördinatoren en stelt de
leden van de scheidsrechterscommissie voor.
- Op de website www.nijb.nl staan de functies, aandachtsgebieden en e-mailadressen van
de leden van de scheidsrechterscommissie:
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=commissies
- De referee in chief onderstreept dat IJshockey Nederland een schrijnend tekort aan
scheidsrechters heeft en dat het verloop van het aantal scheidsrechters in de afgelopen
jaren alleen maar is toegenomen. Het is in het belang van de bond én de clubs dat
scheidsrechters geworven gaan worden, aldus de referee in chief. Met de
beschikbaarheid over meer scheidsrechters kunnen de kosten voor de clubs gereduceerd
worden en kan het veilig sportklimaat binnen IJshockey Nederland geoptimaliseerd
worden. Het tekort aan scheidsrechters is een probleem dat gezamenlijk opgepakt moet
worden waarbij voornamelijk gedacht moet worden in praktische oplossingen in plaats
van het ontwikkelen van beleidsplannen waarbij de uitvoering ervan lastig in te vullen is.
Het pragmatisch met elkaar delen van best practices kan beter gaan leiden tot
oplossingen van de problematiek. Een goede onderlinge communicatie is hierbij van
uiterst belang.
- De referee in chief licht het belang van het hebben van een lokale scheidsrechterscoördinator toe. De scheidsrechterscoördinator is dé contactpersoon tussen de club en de
scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor het
werven, opleiden en begeleiden van de clubscheidsrechters. Niet alleen het werven van
scheidsrechters is belangrijk, maar ook het behoud van scheidsrechters is belangrijk
waarbij het waarborgen van begeleiding en het zorgen voor veiligheid van de officials
belangrijke aspecten zijn.
- Bij diverse clubs is een competente en ervaren scheidsrechterscoördinator actief. Bij
diverse andere clubs is de rol van scheidsrechterscoördinator neergelegd bij een
clubofficial die meerdere functies in diens portefeuille heeft wat ervoor zorgt dat het goed
inkleden van de taken van een scheidsrechterscoördinator een lastige taak is. De referee
in chief geeft aan dat de scheidsrechterscommissie om die reden ook voor deze
bijeenkomst de clubvoorzitters heeft uitgenodigd om het belang van het hebben van een
scheidsrechterscoördinator die zich volledig kan richten op diens taak zichtbaar te maken.
- De referee in chief stelt voor om een facebook-pagina in het leven te roepen voor
scheidsrechterscoördinatoren. Op dit platform kunnen oplossingen en best practices met
elkaar worden gedeeld. Ook kunnen scheidsrechterscoördinatoren via dit platform bij
clubs in de regio in contact gaan in het geval clubscheidsrechters voor wedstrijden lokaal
niet beschikbaar zijn. De scheidsrechterscoördinatoren juichen het oprichten van een
dergelijke platform toe en zien hier zeker de voordelen van in.
- Aangegeven wordt dat clubs het aanwijzen van clubscheidsrechters binnen de
seniorendivisies (tweede, derde, vierde en vijfde divisie) door de teams onderling laat
oplossen. Dit is geen ideale situatie, maar zorgt echter wel voor respect voor de
functie van scheidsrechter.
- Clubs ervaren dat het makkelijker is om clubscheidsrechters te werven onder U12- en
U14-spelers dan onder U16+-spelers. U16+-spelers gaan in de pubertijd en komen vaker
coaches tijdens wedstrijden tegen die aan de kant staan te schelden richting
scheidsrechters waardoor de spelers zich niet veilig voelen. Ongewenst gedrag van
coaches moet door het clubbestuur derhalve worden uitgebannen.
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- Clubs ervaren dat mensen vaak geen zin of het te druk hebben om wedstrijden te
fluiten en dat dit ertoe leidt dat de contributie van de club omhoog moet wat leden ook niet
willen. Ook ervaren clubs dat veel mensen geen taken met verantwoordelijkheid willen
hebben maar wel andere klusjes willen doen. Bovendien willen ouders liever niet fluiten bij
hun eigen kind.
- Besproken wordt dat bond en clubs uit dezelfde vijver vissen. De referee in chief is van
mening dat er geen eigendom op scheidsrechters bestaat en dat bond en clubs het
ontwikkelen van een carrière van een scheidsrechter juist moeten stimuleren tenzij een
scheidsrechter aangeeft dit niet te willen.
- De scheidsrechterscommissie herschrijft de ‘basisopleiding scheidsrechter’ en stelt
standaard powerpoint presentaties beschikbaar voor het geven van opleidingen aan
clubscheidsrechters: U8/U10 één opleidingsavond, U12-U14: twee opleidingsavonden,
U16 en hoger: één á twee opleidingsavonden, waarbij de U12-U14 opleiding de basis is
waarop verder wordt gebouwd. Iedere club is er vrij in om de tijd die men daarvoor nodig
acht zelf in te vullen. Hierbij kan ook worden gedacht aan praktijktraining op het ijs.
- Besproken wordt het verplicht stellen van het fluiten van wedstrijden door U14- en U16spelers. De scheidsrechterscoördinatoren zijn van mening dat dit alleen maar mogelijk is
wanneer spelers op een goede manier kunnen worden begeleid. Gesproken wordt over
begeleiding door bench officials. Dit voorstel wordt door de scheidsrechterscommissie niet
ondersteund. Gesproken wordt over het werven van begeleiders onder ouders die de
nadrukkelijke intentie hebben om te zorgen voor een goede begeleiding en veiligheid van
clubscheidsrechters. Het coachen en begeleiden van clubscheidsrechters is van grote
waarde, waarbij het geven van feedback gedurende de pauzes en na de wedstrijd de
scheidsrechters beter maakt en zich daardoor ook geborgen voelen. De scheidsrechterscommissie stelt een groep van mentoren samen die ten behoeve van scheidsrechterscoördinatoren en clubscheidsrechters als vraagbaak kan dienen.
- De scheidsrechterscommissie stelt verplicht dat bij wedstrijden in de U16 vanuit de clubs
twee clubscheidsrechters als linesmen worden aangewezen. Indien bij een wedstrijd van
de U16 geen linesmen door de club zijn aangewezen dan dient het thuisspelende team dit
alsnog voor de wedstrijd te regelen. De wedstrijd zal niet worden gestart met maar één
bondsscheidsrechter. Als het thuisspelende team hier geen gehoor aan geeft zal de
wedstrijd als verloren worden beschouwd. De scheidsrechterscommissie is van mening
dat een U16-wedstrijd niet kan aanvangen met maar één bondsscheidsrechter. De
bondsscheidsrechter moet ondersteund worden door linesmen.
- De scheidsrechterscoördinatoren zijn van mening dat clubscheidsrechters door een
ervaren scheidsrechter begeleid moeten worden. Dat de bond moet zorgen voor
opleidingen van clubscheidsrechters voordat ze het ijs op gaan. De scheidsrechterscommissie benadrukt dat ze juist wil zorgen voor opgeleide scheidsrechters door het
ontwikkelen van opleidingsmaterialen. Door het organiseren van instructieavonden aan
scheidsrechterscoördinatoren alsmede door het opleiden van mentoren die clubs
ondersteuning kunnen bieden bij het opleiden van scheidsrechters, ontstaat de flexibiliteit
om lokaal individuele personen (een op een) tot scheidsrechter op te leiden.
- Op de website van nijb.nl is de oude pagina Officials omgevormd naar de pagina
Referees Crease waarbij veel informatie inmiddels is geactualiseerd. De
scheidsrechterscommissie vraagt de scheidsrechtersrechterscoördinatoren de betreffende
pagina te bezoeken en eventuele vragen in het kader van meer input bij de
scheidsrechterscommissie neer te leggen waardoor de informatievoorziening kan worden
geoptimaliseerd.
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- Onder ‘Referees Crease’ staat ook informatie over de opleiding voor Bench-officials en de
Handleiding Bench-Official.
- Gevraagd wordt naar het beschikbaar stellen van online quizzen waarbij de
spelregelkennis getoetst kan worden. De scheidsrechterscommissie heeft dit als actiepunt
opgenomen.
- Gevraagd wordt naar de scheidsrechtersvergoedingen. De scheidsrechtersvergoedingen
van het seizoen 2017-2018 staan thans besloten beschikbaar voor de scheidsrechters.
De nieuwe tarieven van het seizoen 2018-2019 zullen zo spoedig mogelijk beschikbaar
worden gesteld aan de clubs. De scheidsrechterscommissie heeft een rondvraag
uitgestuurd naar de scheidsrechterscoördinatoren naar de vergoedingen die door clubs
zelf aan clubscheidsrechters op de divisies U8, U10 en seniorendivisies (tweede divisie,
derde divisie, vierde divisie, vijfde divisie en studenten) worden betaald. Nog niet alle
scheidsrechterscoördinatoren hebben hierop gereageerd.
- Doelstelling is dat jeugdige clubscheidsrechters het interessant vinden om als
bijverdienste eerder als clubscheidsrechter een ijshockeywedstrijd te willen gaan leiden
dan bijvoorbeeld in een supermarkt te gaan werken.
- De club Amsterdam heeft een flyer ontwikkeld wat heeft geleid tot een instructieavond van
(potentiële) clubscheidsrechters. Uit de instructieavond rollen zeker 6 goede
scheidsrechters, maar zitten in teams die veel wedstrijden spelen. De club Amsterdam
onderstreept het belang van een goede begeleiding van clubscheidsrechters. De club
Amsterdam geeft mee dat de club met Hoorn officials uitwisselt en dat andere clubs het
uitwisselen van officials ook kunnen organiseren. De flyer zal door de club via de
scheidsrechterscommissie worden gedeeld met de andere clubs.
- De referee in chief benadrukt het belang dat (club)scheidsrechters door de club goed
worden gefaciliteerd, dat ze betrokken worden bij clubactiviteiten en derhalve
meegenomen worden in het clubgevoel. Belangrijk is dat clubscheidsrechters worden
gewaardeerd. Integriteit vindt op het ijs plaats.
- Gevraagd wordt of de verplichting van het organiseren van U14-bijeenkomsten in het
kader van Fairplay & Respect nog bestaat. De scheidsrechterscommissie geeft aan dit
project de afgelopen jaren niet meer direct vanuit de bond wordt geactiveerd en neemt dit
punt graag op met de nieuwe werkgroep Fairplay & Respect. Door de scheidsrechterscommissie wordt opgemerkt dat de bijeenkomsten voornamelijk ook bedoeld waren om
spelregelkennis te verstrekken. De club Den Haag geeft aan dat de club met NOC*NSF in
contact staat op het onderwerp van veilig sportklimaat en over de uitkomsten hiervan de
bond en de andere clubs zal informeren.
Presentielijst
- Paul de Brabander (referee in chief), Dick Passchier, Patrick van de Wijgert, Reijnoud
Koelemeij en Juri de Wit (leden scheidsrechterscommissie), Sonja van Heteren
(coördinator sport & events), Wilma Olijhoek (office manager), Sander Kan (Amsterdam),
Rogier de Geus (Breda), Iris Jongmans (Den Bosch), Esther Calame, Jan Passchier en
Dennis Grootendon (Den Haag), Hans Verhoog (Dordrecht), Nathalie Kösters en
Tamara Noblesse (Geleen), Martin Schrage en Oswald van de Hoek (Leeuwarden),
Matthijs Ruijsch en Paul Fondse (Nijmegen), Rene de Hondt en Jos Heefer (Tilburg),
Marianne Van Zanten en Rogier Moorman (Utrecht), Manon Spijkers (Zoetermeer)
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