Scheidsrechterbegeleider
Het begeleiden van “beginnende
scheidsrechters”

De ijshockeysport vereist een steeds grotere aandacht voor Fairplay en Respect.
Scheidsrechters, spelers, coaches en publiek zorgen samen voor een omgeving waar
iedereen zich vellig en gerespecteerd voelt. Om scheidsrechters, spelers en coaches beter
te kunnen helpen in deze samenwerking is de scheidsrechter coördinator een belangrijk
persoon. Aangezien deze persoon niet iedere wedstrijd aanwezig kan zijn, gaan we werken
met een scheidsrechterbegeleider, die aanwezig is als de lokale scheidsrechter coördinator
niet aanwezig kan zijn.
Voor veel beginnende scheidsrechters is het fluiten van de eerste wedstrijden een hele
opgave. Om ze zo goed mogelijk te laten fluiten en ze er vooral ook veel plezier in te laten
beleven, is de rol van de Scheidsrechterbegeleider erg belangrijk. Wat zijn de taken van een
scheidsrechterbegeleider en wat zijn belangrijke aandachtspunten?
Taken van de scheidsrechterbegeleider :
De voornaamste taak als scheidsrechterbegeleider is een tussenpersoon te zijn voor de
scheidsrechters naar coaches, teams en ouders, die vanuit zijn/haar rol een “oogje in het zeil
houdt” en daar waar nodig handelend zal optreden.
I) Voor de wedstrijd
Voor de wedstrijd zorg je ervoor dat de scheidsrechter vol zelfvertrouwen het veld op gaat.
Ook stel je jezelf voor aan de coaches en begeleiders van beide teams. Je geeft aan hen
aan wat ze van jou kunnen verwachten en hoe dat coaches kunnen communiceren met jou
als scheidsrechterbegeleider.
•
•

Spreek 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd met de scheidsrechters af
Geef hem/haar aan dat je er bent voor hun begeleiding buiten het ijs

Naast een voorbespreking met de scheidsrechter is het ook belangrijk om vooraf de coaches
en begeleiders in te lichten over de begeleiding van de scheidsrechter. Hiermee kan je
begrip creëren en kan je onduidelijkheden en problemen voorkomen. Benadruk dat jij er als
begeleider niet staat om eventuele verkeerde beslissingen te corrigeren, maar voor de
begeleiding van de scheidsrechters en let op Fairplay en Respect richting de
scheidsrechters. Maak daarnaast duidelijk dat je zorg draagt voor het vertrouwen en plezier
van de scheidsrechter gedurende de wedstrijd en dus zal ingrijpen als coaches, spelers of
publiek het te bont maken tegenover de beginnende/jonge scheidsrechter.
II) Tijdens de wedstrijd
Tijdens de wedstrijd kijk je als begeleider vanaf de tribune de wedstrijd. Daar waar nodig
spreek je ouder aan tijdens de wedstrijd op hun taalgebruik als dit noodzakelijk is. Tevens let
je op de verbale en non-verbale houding van coaches en begeleiders van de teams
III) Tussen de periodes
Tussen de periodes wacht je de scheidsrechters bij de boarding op en begeleid ze naar de
kleedkamer. Je ziet er op toe dat spelers/coaches handelen op basis van Fairplay en
Respect. Eventuele vragen kan de coach aan jou stellen en jij overlegt in de kleedkamer met
de scheidsrechters en geeft daarna weer terugkoppeling aan de coach. Bij misdragingen van
de coach, bespreek de dit met de coach terwijl de scheidsrechters in hun kleedkamer zijn.
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IV) Na de wedstrijd
Na de periode wacht je de scheidsrechters bij de boarding op en begeleid ze naar de
kleedkamer. Je ziet er op toe dat spelers/coaches handelen op basis van Fairplay en
Respect. Eventuele vragen kan de coach aan jou stellen en jij overlegt in de kleedkamer met
de scheidsrechters en geeft daarna bij de coach weer terugkoppeling aan de coach. Daarna
ga je naar beide coaches en bedankt ze voor hun medewerking en Fairplay en Respect. Een
compliment is op z’n plaats als een coach zich aan de afspraken houdt. Of indien nodig,
maak ze bewust van hun houding en gedrag tijdens de wedstrijd als je dit is opgevallen en
gericht is naar de scheidsrechters.

Bevoegdheden:
•
•
•
•

Je gaat niet over de spelregels
Je kan geen straffen veranderen of doorgeven aan de scheidsrechter
Je bent er namens de thuisclub en bewaakt de Fairplay en Respect afspraken
Je maakt een incidentrapport op als de Fairplay en Respect afspraken worden
geschonden en verstuurd deze naar de scheidsrechterscommissie

Beloon ook goed gedrag van coaches en begeleiders door een compliment te geven over
hun wekwijze en benadering. Waar nodig bespreek met hun na wat goed ging en beter kan.
Richt je dan met name op de manier van werken van de coaches en focus je minder op de
verbeterpunten van de scheidsrechter, daar ga je niet over. Maak hun bewust dat
beginnende scheidsrechters ook het recht hebben om fouten te maken, net als de coach zijn
spelers.
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