
HC Berlicum – 11 september 2017  

Spelregelcafé        #scheidsbedankt 



Introductie 

q Nu zo’n 15 jaar hockey ouder  
 

q  Januari 2012: clubscheidsrechter 
 

q Mei 2016: benoemd tot BS  
 

q Najaar 2017 start met opleiding CS+ programma 
 



#fluitmee 



Scheidsrechtersloopbaan. Waar sta jij? 



Programma  

1)  Waarom dit spelregel café?  

2)  Belangrijke spelregels uitgelicht  

3)  Tips ‘n tricks   

4)  P.o.P.a.  

 



    Briefing clubscheidsrechters 

•  Spelregels = basis  

•  Vastleggen van interpretaties en andere regeltoepassingen  

•  Richtsnoer voor jezelf en de afspraken die je met je collega maakt 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels#briefings-
clubscheidsrechters-en-cs 



Niets nieuws geregeld, maar geregeld iets nieuws  

Dit seizoen zijn er geen regelwijzigingen! 

a)  Spelregels: bijzonder belangrijk 

b)  Sportiviteit & Respect 

c)  Communicatie 
c1) Met spelers 
c2) Samenwerking van twee collega’s 

d)  Wedstrijdmanagement 

e)  Beschermen van technische spel 

f)  Consistent fluiten 



Spelregels: to afhouden or not to afhouden…  

1) Stilstand vs vooruitgang  

2) Tegenstander: nabij 

3) Tegenstander: wil naar de bal 

4) Balbezitter: gebruikt lichaam en/of stick 



      Spelregels: bal spelen boven schouderhoogte 

–  Niet toegestaan bij Junioren. Hier geldt nog 
de oude regel. Hengelen = geel 

–  Senioren: spelers mogen de bal ook boven 
schouderhoogte spelen; alleen beoordelen 
op gevaarlijk spel 



Spelregels: scoops 



Spelregels: scoops 



Spelregels: scoops 

1)  Beoordelen scoop: vertrek, vlucht, landing  

2)  Aannamerecht geldt de eerste ontvanger 

3)  Tegenstander op minimaal 5 meter afstand  

4)  Onduidelijk? Dan bal voor niet-omhoogspelende partij  

5)  Fluit tijdig!  



Spelregels: BDoP (filmpje 1) 



Spelregels: BDoP (filmpje 2) 



Spelregels: BDoP 

1)  Stilzetten   

2)  Turn-over  

3)  Oogt klein   

4)  Straffen afh. van impact  



Aanvallende spelhervatting binnen het 23-metergebied 
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Aanvallende spelhervatting binnen het 23-metergebied 



Aanvallende spelhervatting binnen het 23-metergebied 

1)  Iedereen op 5 meter afstand.  

2)  Bal niet direct de cirkel inspelen.  

 à selfpass: 5m aan stick  

 à pass: 5m rollen  

 à balcontact verdediger  

3) Trucje even 23-metergebied uit: regel geldt nog steeds!  

4)  ‘Schaduwlopen’ mag, mits…  



Communicatie met spelers 

1)  Praat preventief!  

2)  Elke speler mag een vraag stellen 

3)  Normale vraag = normaal antwoord  

4)  Groep is vanaf nu 2 (in plaats van 3) 

5)  Wat doe je: 

–  direct laten weten dat je dit niet acceptabel vindt 

–  bij herhaling verplichte groene kaart voor de tweede 
speler die zich meldt (in plaats van aanvoerder) 



Samenwerking 

–  Je bent met je collega het 3e team op het veld. 

–  Help elkaar daar waar nodig. Samen de juiste beslissing 
nemen is het belangrijkste. 

–  Als je allebei een andere kant op wijst beslist degene op 
wiens helft de overtreding wordt gemaakt. 

–  Ben niet eigenwijs maar verstandig en reëel. 



Positionering: algemeen 



Omgaan met commentaar 

–  Scheidsrechters maken minder fouten dan de spelers. 

–  Dat moeten coaches en publiek ook begrijpen. 

–  Spreek coaches aan op hun gedrag en geef duidelijk aan dat als 
ze zo door gaan zij een probleem hebben. 

–  Vermijd discussies en blijf rustig. 



Tijdstraffen 

1)  Een officiële waarschuwing of groene kaart voor een speler is 
een tijdstraf van 2 minuten. 

2)  Na de straftijd mag speler weer terugkomen. 

3)  Wanneer men groen niet begrijpt… wordt het geel 

4)  Fysieke overtredingen vanaf het begin bestraffen, dit kan ook 
direct een gele kaart opleveren! 

5)  Noteer een gele of rode kaart altijd op het DWF! 

 



P.o.P.a. 



A. Alleen als de tegenpartij het hiermee eens is 
 
B. Ja 
 
C. Nee 
	

Vraag 1 
 
De keeper wordt tijdelijk (gele kaart) uit het veld gestuurd. Omdat 
niemand anders van het team het doel wil verdedigen, blijft dezelfde 
keeper in het doel staan en gaat een veldspeler er tijdelijk uit. Is dat 
toegestaan? 



 Vraag 2 

 Een aanvaller wordt, op het moment dat hij in de cirkel op doel 
slaat, in de rug geduwd waardoor hij valt. De bal rolt in het doel. 
 Wat is de juiste beslissing? 

 
 
  

 A. Doelpunt 
B. Strafbal 
C. Strafcorner 

 



 Vraag 3 
 

 De bal komt klem te zitten in een legguard van de keeper en is 
daardoor onbespeelbaar. Wat is de juiste beslissing? 

 
 A.  Bully 
 B.  Strafbal 
 C.  Strafcorner 

 



 
 Vraag 4 

 
 Aanvaller A1 pusht de bal omhoog. Verdediger V speelt de bal 
zonder dat hij wordt gehinderd door aanvaller A2, die binnen 5m 
afstand staat. Zie tekening.   
 Wat is de juiste beslissing?  

 
A. Bully 
B. Doorspelen 
C. Vrije slag voor 
    voor de  
    verdediging 

. .V A2 
A1 



 Vraag 5 
 

 Een aanvaller krijgt bij A een vrije slag.   
 Hij legt de bal bij B. Zie tekening. 
 Wat is de juiste beslissing? 

 
A.  Doorspelen 
B.  Fluiten en de bal bij A laten leggen  
C.   Vrije slag voor de verdedigende partij 

         
 
 
 
 

. 

B	A	



 Vraag 6 
 De strafcorner wordt door A1 aangegeven.   
Stopper A2 mist de bal, die daardoor bij A3 terechtkomt. Die speelt de 
bal door naar A4, die de bal zonder gevaar boven de plank in het doel 
slaat. Wat is de juiste beslissing? 

  
A.  Doelpunt 
B.  Uitslaan 
C.   Vrije slag voor de verdedigende partij    

 

. 

A1 

A2 

A3 
A4 



 Vraag 7 
 

 De scheidsrechter fluit voor een vrije slag.  
Zij wijst met één arm de richting aan en tegelijkertijd met de andere 
arm de plaats waar de vrije slag moet worden genomen. Is deze 
aanwijzing juist? 

  
A.  Ja 
B.  Nee 



  
  

       Vraag 8 
 

 Welke scheids neemt de beslissing wanneer beide gelijktijdig fluiten, 
maar elk een andere kant opwijst voor een overtreding bij X?  

  
A.  S1, omdat hij meer ervaring heeft 
B.  S2, omdat hij het dichtst bij de bal stond 
C.   S1, omdat het op zijn speelhelft gebeurde 

 
 

.	 .	

S1 

X 

S2 



  
  

        Vraag 9 
   

 Een verdediger maakt bij X een opzettelijke 
           overtreding. S2 ziet dit niet en fluit dus ook 
           niet. S1 ziet het wel en fluit.  

 Wat is zijn beslissing? 
  

A. Strafcorner 
B. Vrije slag  

 . 

X 
 S1      

S2 



Bedankt voor jullie aandacht. 
 

Veel plezier dit seizoen! 


