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MHC clubhuis

Medio November 2022 starten we weer met de nieuwe MHC CS+ 
opleiding (Duur 1-2 seizoenshelften) en we hebben nog plek voor 
enkele enthousiaste kandidaten. 

Wĳ  beschikken over 5 ervaren KNHB CS+ Praktĳ kbegeleiders die je 
persoonlĳ k en in je eigen tempo op praktische wĳ ze zullen opleiden 
tot een niveau waarop je hockeyteams uit de eerste lĳ n prima kunt 
begeleiden als scheidsrechter. Voor sommigen is de opleiding zelfs 
het opstapje tot BondsScheidsrechter. 

Op Woensdag 12 Oktober 2022 19:00 – 20:30 organiseert de 
 Arbitrage Commissie van de Maastrichtse Hockey Club een Info 
Avond voor CS (=ClubScheidsrechters) die interesse hebben in 
de opleiding tot CS+. Een ideale mogelĳ kheid om informatie te 
krĳ gen over de opleiding en kennis te maken met onze CS+ praktĳ k-
begeleiders. 

Zowel de info avond als de nieuwe CS+ opleiding zĳ n dit seizoen 
toegankelĳ k voor leden en vrĳ willigers (ouders) van de Maastrichtse 
Hockeyclub, Hockeer, Meerssen & Sjinborn.

Kosten:
De CS+ opleiding is gesponsord door de MHC Arbitrage Commis-
sie en is gratis toegankelĳ k voor leden/vrĳ willigers van hockeyclub 
Maastricht (incl. MSHC), Hockeer, Meerssen en Sjinborn.

Toelatingseis: 
Je dient in het bezit te zĳ n van een KNHB clubscheidsrechterkaart 
met praktische ervaring als hockey clubscheidsrechter en bereid 
te zĳ n om 1 of 2 keer per maand een wedstrĳ d te fl uiten (tĳ dens 
 seizoen). Leeftĳ d speelt geen rol dus ook ouders/vrĳ willigers zĳ n 
van harte welkom om deel te nemen aan de opleiding mits in
bezit van een KNHB clubscheidsrechterkaart. 

INSCHRIJVEN! De CS+ Info avond is vrĳ  toegankelĳ k maar stuur wel even een bericht naar arbitrage@maastrichtse-
hockeyclub.nl dat je wil komen zodat wĳ  genoeg stoelen kunnen klaarzetten. Mocht je nu al weten dat je wil deelnemen aan de 
CS+ opleiding, schrĳ f je dan in door z.s.m. een mail met je naam/club te sturen naar arbitrage@maastrichtsehockeyclub.nl of 
schrĳ f je in op de lĳ st in het MHC clubhuis. Er is plek voor maximaal 8 kandidaten dus wees er snel bĳ !

Vind je hockeywedstrĳ den begeleiden als clubscheidsrechter leuk en
wil je je regelkennis en vaardigheden verbreden? Dan zal de opleiding tot

MHC CS+ (=ClubScheidsrechter Plus) je zeker bevallen.


