
Club Scheidsrechter Examen 

Ieder hockeyteam (op welk niveau dan ook) wil graag scheidsrechters die goed op de hoogte 

zijn van de laatste regels en vaardigheden om een wedstrijd optimaal te begeleiden. Binnen 

onze club is de afspraak dat leden recreatieve teams fluiten/begeleiden en dat prestatieve 

teams worden gefloten door CS+ of Bondsscheidsrechters. Recreatieve senioren teams fluiten 

over het algemeen elkaar.      

Volgens reglementen van KNHB moet ieder spelend lid vanaf 16 jaar zijn/haar CS-kaart 

(=Club Scheidsrechters Kaart) hebben gehaald. Leden vanaf de A-Jeugd (incl. senioren) 

zonder CS-kaart zijn formeel gezien niet speelgerechtigd. Derhalve is in het MHC arbitrage 

beleidsplan opgenomen dat iedere lid vanaf 1ste jaar B-Jeugd een uitnodiging krijgt om de 

opleiding clubscheidsrechter te doorlopen en het (CS) examen te doen. Voor spelers in 

prestatieve teams geldt dit zelfs vanaf de C Jeugd (MC1/JC1) omdat regelkennis hier al een 

belangrijke rol speelt. 

Door overheidsbepalingen in de Corona-periode zijn geen clubscheidsrechters opgeleid 

binnen MHC en moeten we nu een inhaalslag maken om te voldoen aan reglementen van de 

KNHB en onze eigen clubafspraken.      

Met een goede kennis van de regels kunnen spelers optimaal gebruik maken van de 

mogelijkheden die de regels bieden en is er meer begrip voor beslissingen die scheidsrechters 

nemen. Als team hoef je niet te betalen voor scheidsrechters en krijg je ook niet betaald om te 

fluiten. Je krijgt van de club eenmalig een gratis fluitje aangeboden en na je fluitbeurt heb je 

recht op een gratis glaasje fris.   

De opleiding èn het examen bestaat uit een ELO (Elektronische Leer Omgeving) die je in je 

eigen tempo vanuit thuis kunt (online) doorlopen. Daarin kom je praktijksituaties tegen 

waarbij de spelregels worden uitgelegd. Ook oefen je met vragen, waarmee je de spelregels 

nog beter leert. MHC faciliteert daarnaast in aanloop naar het examen een verplichte 

praktische instructie (avond) op de club voor alle examenkandidaten. Middels deze instructie 

krijgen leden een optimale voorbereiding op het examen en kun je terecht met al je vragen of 

voor toelichting op bepaalde regels. 

De kosten voor ELO, het examen en begeleiding worden door de club betaald.  



    

Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en nog niet in bezit is van CS kaart krijgt 

deze week  automatisch een inlogcode voor de ELO, het examen en een uitnodiging voor de 

instructie-avond in het clubhuis. 

Mocht je onverhoopt niet slagen voor het examen is dat nog niet meteen een probleem. Je zult 

dan automatisch worden ingedeeld voor het eerstvolgende CS-examen.  

Ook voor verzorgers/ouders die interesse hebben in het volgen van de opleiding tot 

clubscheidsrechter en minimaal 1 of 2 keer per seizoen een wedstrijd willen fluiten is het 

mogelijk zich kosteloos aan te melden via arbitrage@maastrichtsehockeyclub.nl 

Spelende leden die zich niet willen conformeren aan de regels van de KNHB/Club en niet 

willen deelnemen aan de cursus of examen zijn conform voorwaarden van de KNHB/Club 

niet speelgerechtigd en kunnen worden uitgesloten voor het spelen van officiële wedstrijden 

voor hun team. In clubverband zullen deze leden worden ingedeeld voor het begeleiden van 

wedstrijden waarvoor geen CS kaart is vereist (bijvoorbeeld Jongste Jeugd). 

Het behalen van je clubscheidsrechterskaart kan tevens de eerste stap zijn naar fluiten van 

hockeywedstrijden op Prestatief, Landelijk of zelfs Olympisch niveau!  

Deze week zullen de uitnodigingen voor de CS-cursus verzonden worden.  

De Arbitragecommissie. 
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