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Inleiding
In dit arbitrageplan wordt uitgewerkt hoe ijshockeyclub Leiden Lions de toewijzing van
scheidsrechters organiseert. Doelstelling is om het systeem open en helder uiteen te
zetten, zodat eventuele overdracht gemakkelijk verloopt.
Omdat Leiden Lions de afgelopen jaren een aantal keer van scheidsrechterscoördinator is
gewisseld, is het nodig om de organisatie en de structuur helder te maken. Op deze manier
weet iedereen waar hij aan toe is.
In dit seizoen gaat Leiden Lions werken met een nieuw toewijzingssysteem. In dit
document wordt de werking hiervan toegelicht. Alle scheidsrechters krijgen dit
arbitrageplan, zodat zij op de hoogte zijn van de werking van het toewijzigingssysteem.
Daarnaast wordt in dit arbitrageplan duidelijk gemaakt richting de seniorenteams welke
verantwoordelijkheid zij hebben in het leveren van scheidsrechters.
Het arbitrageplan is opgesteld door de scheidsrechterscoördinator en vastgesteld door het
bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat dit plan wordt verspreid onder de coaches en
teamleiders van Leiden Lions.
Elk jaar zal dit arbitrageplan worden geactualiseerd.

Erik Maassen,
Scheidsrechterscoördinator Leiden Lions
Seizoen 2016-2017
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Functieomschrijving
Het bestuur heeft de verplichting een scheidsrechterscoördinator aan te stellen volgens de
regels opgesteld door de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB).
De taken van de scheidsrechterscoördinator zijn:















organisatie en beheer clubscheidsrechters
Indelen van de clubscheidsrechters op de daarvoor bestemde thuiswedstrijden van
de club
plannen lokale cursussen
Organiseren spelregelcursus U14
begeleiding en bescherming van de clubscheidsrechters
advisering bij mogelijke promotie
scheidsrechters als een vaste en noodzakelijke waarde binnen een club plaatsen
het uitdragen van het motto Fairplay & Respect binnen de vereniging
werving van scheidsrechters
behoud en doorstroom van het lokale scheidsrechterskorps
verhogen van de animo onder scheidsrechters door teambuilding
contactpersoon naar scheidsrechterscommissie en NIJB
rapportage scheidsrechterscommissie bij calamiteiten, incidenten, te verwachten
problemen; hulp clubscheidsrechters bij het opmaken van rapporten.
Jaarlijkse opgave doen van de clubscheidsrechters bij aanvang van het nieuwe
seizoen aan de scheidsrechterscommissie (referee@nijb.nl) .

Clubsscheidsrechters wordt daarom geadviseerd om contact op te nemen met de
scheidsrechterscoördinator in het geval van calamiteiten. De scheidsrechterscoördinator is
voor de scheidsrechters de contactpersoon richting het clubbestuur en richting de NIJB.
De voorzitter functioneert als aanspreekpunt voor de scheidsrechterscoördinator in het
bestuur. De scheidsrechterscoördinator is bereikbaar via
scheidsrechterscoordinator@leiden-lions.nl en 06-57570887.
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Werving
Elk seniorenteam van Leiden Lions is verplicht om scheidsrechters te leveren. Dat kan op
twee manieren: Enkele teamleden melden zich aan als clubscheidsrechter, of het team
wordt ingedeeld om wedstrijden te fluiten en regelt zelf de bezetting. De eerste vorm
verdient de voorkeur, omdat scheidsrechters zo ervaring kunnen opdoen en trainingen
kunnen volgen. Teams die naar het oordeel van de scheidsrechterscoördinator structureel
onderpresteren in het leveren van scheidsrechters krijgen voor hun eigen wedstrijden geen
scheidsrechters meer toegewezen, maar zullen daar zelf zorg voor moeten dragen.
Spelers van de U14 en U17 kunnen zich aanmelden als scheidsrechter voor
juniorenwedstrijden. Ook doet de scheidsrechterscoördinator actief navraag bij coaches en
trainers naar jeugdspelers die geschikt zouden zijn als scheidsrechter. Bovendien wordt
tijdens de verplichte spelregelcursus van de U14 gescout welke spelers goed inzicht in de
spelregels hebben.
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Opleiding
Jaarlijks wordt aan het begin van het seizoen een scheidsrechterscursus georganiseerd,
bestaande uit een theoretisch deel en een ijstraining. Deze cursus is bedoeld als
opfriscursus voor de actieve scheidsrechters en als instapcursus voor de starters. Indien
de NIJB een dergelijke cursus aanbiedt kan ervoor worden gekozen om geen lokale cursus
te organiseren, maar gebruik te maken van de landelijke cursus.
Beginnende scheidsrechters worden tijdens hun eerste wedstrijden altijd samen met een
ervaren scheidsrechter ingezet. De scheidsrechterscoördinator streeft ernaar om beginners
na hun eerste wedstrijd te benaderen om hun ervaringen te bespreken.
In het seizoen 2016-2017 wordt gepeild of startende en meer ervaren scheidsrechters
behoefte hebben aan een evaluatiemoment met ruimte voor intervisie. Indien hier behoefte
aan is plant de scheidsrechterscoördinator dit in.
De verplichte spelregelcursus voor de U14 wordt aan het begin van het seizoen gepland
door de scheidsrechterscoördinator in overleg met de coaches van de U14. De cursus
wordt gegeven door de scheidsrechterscoördinator of een andere ervaren scheidsrechter
met didactische kwaliteiten.
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Indeling scheidsrechters
Scheidsrechter geven in het begin van het seizoen aan hoe vaak en op welk niveau zij
willen fluiten. In het geval de scheidsrechtercoördinator daar een ander beeld van heeft, zal
deze contact opnemen met de betreffende scheidsrechter.
Scheidsrechters laten zo vroeg mogelijk weten aan de scheidsrechterscoördinator op
welke wedstrijddagen zij niet beschikbaar zijn. Natuurlijk kunnen scheidsrechters ook
aangeven welke wedstrijden zij wel willen fluiten. Dit aangeven van beschikbaarheid
gebeurt via de app ‘Teamstuff’. Alle scheidsrechters wordt gevraagd gebruik te maken van
deze app. Met deze informatie maakt de scheidsrechterscoördinator een schema, dat
(indien mogelijk) minimaal twee weken voorafgaand aan de wedstrijden wordt verstuurd
aan alle scheidsrechters, aan het bestuur en aan de teamleiders.
Scheidsrechters geven
beschikbaarheid aan

Scheidsrechterscoördinator
maakt een schema

Ruilen
Scheidsrechters kunnen nadat het schema is vastgesteld onderling ruilen. Het is daarbij
wel verplicht om de scheidsrechterscoördinator van de ruil op de hoogte te stellen. Als er
sprake is van een opleidingswedstrijd is het wenselijk om in overleg met de
scheidsrechterscoördinator te ruilen.

Afmelden
Een scheidsrechter die toch niet blijkt te kunnen komen gaat zelf op zoek naar een
vervanger. Als deze is gevonden neemt de scheidsrechter zelf telefonisch contact op met
de scheidsrechterscoördinator en geeft door wie zijn vervanger is.
Scheidsrechter zoekt zelf een
vervanger als hij niet kan

Vervanging wordt
doorgegeven aan de
scheidsrechterscoördinator

Afwezigheid
Als een scheidsrechter een half uur voor de wedstrijd nog niet aanwezig is, neemt de wel
aanwezige scheidsrechter telefonisch contact op met de scheidsrechterscoördinator. Dit
geldt ook bij afwezigheid van een bondsscheidsrechter. Indien beide scheidsrechters een
half uur voor de wedstrijd nog niet aanwezig zijn neemt de teamleider telefonisch contact
op met de scheidsrechterscoördinator.
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Beloning / betaling
De ledenvergadering van Leiden Lions heeft voor clubscheidsrechters de volgende
vergoedingen vastgesteld:
Juniorenwedstrijd: 15,- per scheidsrechter of linesman
Seniorenwedstrijd: 20,- per scheidsrechter
Naast deze vergoedingen worden voor clubscheidsrechters geen reiskosten vergoed.
Clubscheidsrechters zorgen dat hun bankrekeningnummer bekend is bij de
scheidsrechterscoördinator. De scheidsrechterscoördinator geeft de
bankrekeningnummers door aan de penningmeerster. De penningmeester draagt er zorg
voor dat de clubscheidsrechters zo spoedig mogelijk na de wedstrijd worden betaald.
Bondsscheidsrechters worden conform de richtlijnen van de NIJB betaald. De teamleider
van het betrokken team draagt zorg voor betaling conform de instructies van de NIJB.
Leiden Lions zorgt ervoor dat er twee volledige uitrustingen beschikbaar zijn in de
scheidsrechterskleedkamer. Deze bestaan uit een shirt, broek, helm, elleboogbeschermers
en beenkappen. Ook zijn er fluitjes beschikbaar.
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Fairplay en respect
Leiden Lions heeft fairplay en respect hoog in het vaandel staan. Er bestaat een cultuur
waarin mensen worden aangesproken op gedrag dat hier strijdig mee is. De club heeft een
gedragscode opgesteld die gepubliceerd is op de website. Tijdens jeugdwedstrijden wordt
een bord geplaatst om ouders, ook van bezoekende teams, hieraan te herinneren. De
teamleider van het betrokken jeugdteam is verantwoordelijk voor het plaatsen van dat
bord.
De gedragscode is terug te vinden op http://www.leiden-lions.nl/algemeneinfo/gedragscode/
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