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Clubscheidsrechter

1. Iedereen die bij Phoenix een officiële wedstrijd voor elftallen fluit is verplicht een
scheidsrechterskaart te hebben. De scheidsrechterskaart krijg je als je bent geslaagd voor
het KNHB-examen Clubscheidsrechter. De opleiding Clubscheidsrechter is verplicht voor
alle spelende AB-junioren van Phoenix.

2. Junioren AB - De 2e jaar C junioren (en AB junioren zonder kaart) worden aan het eind van het
seizoen uitgenodigd om de digitale scheidsrechtercursus en de praktijktraining fluiten te volgen,
en clubscheidsrechterexamen te doen. Deze activiteiten worden in 4 weken georganiseerd (de
arbitrage-4-weekse).
3. Senioren - Senioren kunnen zich individueel of per team inschrijven om de e-learning studie
te volgen en het examen te maken. Schrijf je in via arbitrage@phoenixhockey.nl
4. Ouders en niet-leden. Ouders die geen lid zijn en trimhockeyers kunnen uiteraard ook
Clubscheidsrechter worden en de scheidsrechterskaart halen! Schrijf je in via
arbitrage@phoenixhockey.nl

5. Als je je kaart kwijt bent, dan bestel je een nieuwe via arbitrage@phoenixhockey.nl onder
vermelding van je naam, geboortedatum en team. De kosten voor een nieuwe kaart
bedragen 12,50.
YUP scheidsrechter (Young Umpire Potential) (AB)

1. Vanaf 14 jaar kunnen jeugdleden starten met of instromen in het YUP-opleidingstraject. Via
het opleidingstraject zijn drie arbitrage niveaus te behalen: niveau 2 (gevorderd), niveau 3
(ster) en niveau 4 (CS+). Na dit opleidingstraject kan (vanaf 18 jaar) een bondsopleiding
worden gevolgd.
2. Jeugdleden kunnen op elk moment starten of instromen in de YUP-opleiding, mits ze
gemotiveerd zijn om een goede scheidsrechter te worden en minimaal 12 wedstrijden per
jaar te fluiten. Ze doorlopen in eigen tempo de opleiding.

3. De Yup zorgt ervoor dat na elke gefloten wedstrijd een evaluatie volgt met de begeleider of,
bij diens afwezigheid, met de collega-scheidsrechter. Onderdeel van de evaluatie is het
invullen van het evaluatieformulier.
4. De Yup doet een aanvraag voor een beoordeling als hij/zij het vereiste minimumaantal
wedstrijden heeft gefloten en over wil naar een hoger niveau. De arbitragecommissie stelt
op basis van de evaluatieformulieren en een praktijkbeoordeling per niveau vast of de
scheidsrechter aan de criteria voldoet om over te gaan naar een volgend niveau.
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5. Op niveau 1 en 2 fluit de Yup met een andere Yup of goede scheidsrechter. De scheidsrechter
begeleidt en beoordeelt de Yup, of er is een begeleider die dat vanaf de zijlijn doet. Op
niveau 3 en 4 fluit de Yup met een TOP-scheidsrechter of Yup van hetzelfde niveau. De TOPscheidsrechter of collega-Yup begeleidt en beoordeelt.
6. Yuppen kunnen zich opgeven voor de Young Umpire Challenge in juni. Ook is er twee keer
per jaar in het clubhuis inloopcafé met korte lessen en briefings.

7. Als een Yup op niveau 3 fluit mag hij/zij meedraaien met de pool scheidsrechters die tegen
betaling fluit op zondag. Dat mag echter alleen als hij/zij de Yup-opleiding af maakt, en
minimaal 12 jeugdwedstrijden per jaar blijft fluiten, ook na de opleiding.
8. Opgeven voor de YUP-opleiding kan via arbitrage@phoenixhockey.nl
CS+ scheidsrechter (Club Scheidsrechter Plus) (AB en senioren)

1. De CS+ opleiding is een door de KNHB ontworpen 'masterclass' binnen de verenigingen. De
CS+ opleiding sluit goed aan op niveau 3 van de YUP-scheidsrechteropleiding die Phoenix
biedt aan junioren. Maar ook ouders en senioren die redelijk wat fluitervaring hebben, open
staan voor feedback en de ambitie hebben om TOP- of bondsscheidsrechter te worden zijn
welkom.

2. Onderwerpen die aan bod komen:
- voorbereiding,
- spelregeltoepassing en juiste signalering,
- in goede banen leiden van wedstrijden (voordeel, hard fluiten, houding, positionering, e.d.),
- omgaan met spelers en coaches,
- samenwerking met je collega,
- afhandelen van formaliteiten.
3. De opleiding is gericht op de praktijk en duurt een half seizoen. Dit betekent dat de CS+
cursisten regelmatig wedstrijden fluiten en ervaring opdoen. Dit gebeurt regelmatig onder
begeleiding van een KNHB-leercoach. Met begeleidingsformulieren houdt hij de voortgang
bij.

4. De opleiding bestaat uit:
- een intakegesprek waarin de aspirant CS+ scheidsrechter kennis maakt met de leercoach,
- het fluiten van wedstrijden met begeleiding (ook in de zaal),
- 2 praktijkworkshops op zondag.
Daarna volgt een praktijktoets door het fluiten van een wedstrijd. De toets wordt afgenomen
door een (andere) leercoach. De cursist krijgt daarna de CS+ kaart en shirt. De cursus is een
prima basis voor de Bondsscheidsrechtersopleiding.
5. De CS+ coördinator van Phoenix is contactpersoon voor de KNHB.
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Senior scheidsrechter

1. De senior scheidsrechter geeft zich op bij de arbitragecommissie als TOP-scheidsrechter indien
hij/zij bereid is om wedstrijden te fluiten waarvoor geen gekwalificeerde junior scheidsrechters
beschikbaar zijn.
2. Senioren worden niet ingepland op wedstrijden van hun eigen kind.

3. Senior scheidsrechters geven per periode aan op welk dagen ze wel en niet kunnen fluiten.
4. Ze ontvangen via de mail een uitnodiging voor hun fluitbeurten.
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