
Geachte AHC coaches / clubleden,

naar aanleiding van het verleden en de regelmatig ontstane 
onduidelijkheden met betrekking tot indeling en de uitvoering van de 
arbiters volgt hieronder een kort en helder protocol. 

Indeling fluitbeurt 
De Arbitragecommissie (ArbiCie )zal altijd trachten minimaal 2 weken 
vooruit in te plannen (we zijn ook afhankelijk van tijdstip verstrekking 
wedstrijdinformatie) en de desbetreffende scheidsrechters informeren 
over hun fluitbeurt. 
Bij deze persoonlijke mail is nu ook een tekst opgenomen waarin 
kenbaar gemaakt wordt wanneer iemand onzeker of beginnend fluitist is 
begeleiding vanuit de ArbiCie kan aanvragen. Dit om de aangewezen 
persoon meer zelfvertrouwen te geven en de te fluiten wedstrijd 
daardoor prettig te laten verlopen.
De ArbiCie zal zorgdragen voor een lijst met ervaren fluitisten/hockeyers 
zodat we die te allen tijde als begeleider kunnen inzetten bij een 
dergelijk verzoek.

Verhindering fluitbeurt
bij een verhindering zal diegene ZELF een invaller (ruilen met een 
teammaat) moeten aanstellen om de desbetreffende wedstrijd niet 
zonder arbitrage te laten staan. Dit is namelijk NIET de taak van de 
ArbiCie. De naam van deze invaller zal BINNEN 1 WEEK na versturen 
mail fluitbeurt moeten worden doorgegeven aan de ArbiCie middels een 
mailbericht aan scheidsrechters@ahcvelp.nl . Deze persoon zal dan 
worden genoteerd als invallende scheidsrechter en de verhinderde 
vrijwaren van het verzuimen van zijn of haar plicht tot fluiten.

Sancties Club 
wanneer te fluiten ploegen in de steek worden gelaten door 
onreglementair verzaken van de aangewezen scheidsrechter zal de 
ArbiCie de eerstkomende thuiswedstrijd geen scheidsrechters 
inplannen voor het team waarin hij of zij speelt. 
Dit klinkt misschien hard …..en dat is het ook maar dit is hetzelfde 
gevoel als de eerder gedupeerden. Zie het in deze als opvoeden en een 
vorm van plichtsbesef bijbrengen en ook hier zijn uiteraard 
uitzonderingen. 
Bij onvoorziene situaties m.b.t. acute gezondheid (bij. ongeval of 
ernstige klachten ziekte) of specifieke acute familiaire omstandigheden 



dan zal de Arbitragecommissie er alles aan doen dit op te lossen. 
Hierover dient men dan z.s.m. persoonlijk of via coach contact op te 
nemen met de ArbiCie. Stel het vooral niet uit, er moet soms getoverd 
worden om de wedstrijd weer onder goede arbitrage te krijgen.   

Sancties Bond
wanneer het toch escaleert en de desbetreffende gedupeerde ploegen 
komen niet tot spelen kan de KNHB zelfs onze club AHC een boete 
opleggen. Deze boete zal dan door in gebreke te blijven verhaald 
kunnen worden op het team waarin de verzakende aangestelde arbiter 
speelt. Dat wil niemand en zorg er dus voor dat het niet zover komt.

Deze methodiek is gekozen naar goed voorbeeld bij andere club(s) en 
heeft zich reeds bewezen. We verwachten dat het dan ook geen 
probleem hoeft te zijn deze simpele regels na te leven. Taak voor de 
coach is hierop te hameren bij de spelers en hiermee bij te dragen aan 
het opbouwen van plichtsbesef. Het is altijd prettig wanneer er 
gemotiveerde arbiters de wedstrijden tot ieders tevredenheid kunnen 
leiden. Dit willen jullie als spelers, de coaches en wij als ArbiCie ook 
graag zien. 

Iedereen alvast dank voor de medewerking en succes met jullie teams!

Met vriendelijke groet,

AHC Arbitragecommissie


