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Scheidsrechterbegeleider (ABCD)

1. Elk team heeft één of twee vaste scheidsrechterbegeleiders, die de scheidsrechters in de
thuiswedstrijden van het team (van hun eigen kind) begeleiden.

2. Begeleiders en scheidsrechters verzamelen een half uur voor aanvang van de wedstrijd, en
wachten op elkaar bij de kast met scheidsrechterjassen, bij de bar.

3. De scheidsrechterbegeleider begeleidt op basis van de checklist voor het begeleiden van
scheidsrechters van de KNHB. Dit geldt voor de begeleiding van alle jeugdscheidsrechters (ook
scheidsrechters in de YUP-opleiding), uitgezonderd van de scheidsrechters die deelnemen aan de
CS+ opleiding (zij hebben een daarvoor opgeleide leercoach), en senior scheidsrechters.

4. De scheidsrechterbegeleider heeft bij voorkeur een clubscheidsrechterkaart, of is bereid om deze
te halen.
5. De scheidsrechterbegeleider geeft de namen door aan de arbitragecommissie van een no-show
en de vervangende scheidsrechter indien de scheidsrechter op het veld een ander blijkt te zijn
dan de ingedeelde scheidsrechter.

6. In geval na de wedstrijd actie gewenst is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd dat
te maken heeft met sportiviteit en respect, dan bespreekt de scheidsrechterbegeleider met de
betrokkenen wie contact opneemt met de arbitragecommissie of de commissie sportiviteit en
respect, om gezamenlijk de gewenste actie vast te stellen. Indien nodig wordt daarbij het bestuur
van Phoenix betrokken.
7. De scheidsrechterbegeleider voert de taak van zaalleider uit in de thuiswedstrijden van het team
(2x per seizoen), waarbij naast de begeleiding 1) het waken voor een sportief en respectvol
klimaat en 2) het netjes achter laten van de zaal belangrijke onderdelen zijn.
8. De scheidsrechterbegeleider is bereid om aanwezig te zijn op de voor hen georganiseerde
bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering en op de informatieavond voor
zaalleiders.

Ouderbegeleider (ABCD)

1. De ABCD-ouderbegeleider van het team dat wordt gefloten helpt zorgdragen voor een sportieve
en respectvolle benadering van de scheidsrechters: hij/zij laat zich nooit negatief uit over de
scheidsrechters, en verzoekt indien nodig andere betrokkenen langs de lijn om zich sportief en
respectvol te gedragen.
2. De ABCD ouderbegeleider draagt zorg voor de aanmelding van één of twee vaste
scheidsrechterbegeleiders binnen het eigen team, nog voordat de voorcompetitie start.
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3. De C ouderbegeleiders coachen hun spelers actief tijdens de arbitrage-4-weekse bij het
volgen/doen van de digitale cursus , de praktijktraining, de oefenexamens. Zelf ook meedoen
wordt zeer gewaardeerd.

4. De AB-ouderbegeleider helpt zijn/haar teamleden bij het zoeken van vervanging indien nodig.

5. De AB-ouderbegeleider adviseert “duikers” (teamleden die onder hun fluitbeurt uit proberen te
komen door elke keer weer vervanging te zoeken) om contact op te nemen met de
arbitragecommissie voor een persoonlijk plan (intensieve begeleiding op maat).
6. De AB-ouderbegeleider ziet erop toe dat een teamlid niet meespeelt in de periode dat hij/zij is
geschorst voor het spelen van wedstrijden totdat hij/zij zijn of haar fluitbeurt heeft uitgevoerd.

7. De AB-ouderbegeleider is alert op signalen van teamleden die duiden op vervelende ervaringen
met fluiten, en draagt zorg voor een adequaat vervolg op deze signalen. De arbitragecommissie
(en indien aan de orde de commissie sportiviteit en respect) wordt hierover geïnformeerd.
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