Scheidsrechters en spelniveau matrix voor CS+*
(veld&zaal)
*CS+ staat voor Clubscheidsrechter plus.
Doel en doelgroepen van dit document:
Doelgroepen:






Captains;
Coaches;
kandidaat CS+ scheidsrechters;
arbitragecommissie(junioren)
wedstrijdsecretariaat(senioren).

Doel:
Inzicht geven in het CS+ traject van Zwaluwen in de context van het verbeteren van het gehele
niveau van arbitrage in zijn algemeen en die van de lijnteams in het bijzonder.
Aanleiding en achtergrond
Een goed geleide wedstrijd bepaalt dat spelers en publiek plezier beleven aan de wedstrijd. Toch zijn
er wekelijks klachten over slecht gefloten wedstrijden of zelfs dat er vermeend partijdig werd
gefloten. Dit bederft de vreugde en straalt negatief af op de club, Zwaluwen in ons geval.
Omdat het woord ‘goed’ in basis subjectief is moeten we eerst het woord goed in deze context
afpellen tot zo concreet mogelijke beoordeelbare facetten. Daarnaast is een scheidsrechter die een
Meisjes D5 (fictief) wedstrijd goed kan leiden niet per definitie goed genoeg om Dames 1 te fluiten.
De onderstaande matrix en de gehanteerde categorieën moeten helpen om het niveau van de
spelbegeleiding af te stemmen op het niveau van de teams.
Om deze reden hebben we twee segmenten gemaakt:
1. Vier categorieën van teams A t/m D
2. Vijf categorieën van scheidsrechters Cat 1 t/m Cat5
Team categorieën:
A. Categorie A: Heren 2, Dames 1 en 2, Veteranen A en Heren 1
B. Categorie B: Dames 3 (dames t/m 3e klasse), Heren 3 (heren t/m 4e klasse), Dames Veteranen
A en lijnteams A, B en C-jeugd
C. Heren 4 (Heren 5e klasse), dames 4, 5 en 6 (Dames 4e klasse), jeugd D1 en de 2e teams A, B en
C.
D. Heren 6 en lager, Dames 7 en lager, jeugd 3e en 4e teams, E en F.
Als enige uitzondering hebben we nog een aanvullende team categorie: D jeugd. Op de lijnteams in
de D na (D1) zullen alle wedstrijden gefloten gaan worden door jeugd uit de B met een kaart. We
zullen de hulp van de teammanagers moeten gaan vragen om startende fluiters in de B te laten
ondersteunen.

Scheidrechters categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.

Categorie 1: bonds (nog niet van toepassing voor Zwaluwen)
Categorie 2: = CS + (CS staat voor clubscheidsrechter en de plus voor de beste)
Categorie 3: regelmatige fluiter + goed*
Categorie 4: regelmatige fluiter
Categorie 5: overige kaarthouders

*goed:
Cat 2 = cat3 + CS+ traject doorlopen. Wedstrijden van categorie A kun je goed begeleiden.
Cat 3: je kent het reglement goed en leest deze regelmatig door, volgt fora met discussies over
lastige beslissingen en je evalueert je eigen beslissingen met collega’s op niveau. Je signalering is
goed en je loopt goed (voor de bal uit) je hebt een goede fluit, neemt kaarten mee die je niet
onnodig geeft maar ook niet veel te laat. Resultaat: wedstrijden zonder onnodige discussie over
arbitrage. Goed is in deze categorie ook durven en consequent fluiten voor hakken, duwen,
breakdown of play. = vaak komt dit met of veel vlieguren of hockey ervaring op niveau. Ook in staat
tot zelfreflectie.
Cat 4: regelmatig, voldoende = duidelijk fluiten en signaleren. Kent de regels redelijk goed, maar
durft niet overal voor te fluiten / laat het soms nog teveel gaan (fluit wel goed voor basis zoals shoot,
gevaarlijk; maar mist toch wel eens wat door positie). Dus bij eenvoudige wedstrijden gaat het goed.
Bij spannende wedstrijden of hoog niveau leidt dit tot irritatie. Weinig zelfreflectie.
Cat 5: beginner, of regelmatig onvoldoende. fluit onzeker, mist veel basis shoot, positie onvoldoende,
kan niet fluiten zonder begeleiding. Vaak beginner. Maar ook blijvende beginners waarbij
onvoldoende praktische regelkennis (ondanks regelmatig fluiten, te weinig feedback).
Scheidsrechters- en team matrix
Categorie wedstrijd
A
B
C
D

Voorkeur
2*Categorie 2

2* Categorie 4

Minimaal
2*Categorie 3
1* Categorie 3, 1*cat4
Min 2* Cat 4 of hoger
Indien er 1 van Cat 5
fluit dan samen met
minimaal Cat 3

Opmerkingen
Zolang er geen CS+ is

Toelatingseis CS+




Je fluit 5 wedstrijden van teams uit de B-categorie
Je krijgt bij 2 van deze wedstrijden begeleiding door in van de 4 CS+ coaches
Je fluit het laatste kwart van het jaar 2 keer succesvol een wedstijd uit de A-categorie

De begeleiding vanuit de club die je kunt verwachten:
1. 2 maal begeleiding op wedstrijd B-Categorie niveau
2. 1 maal begeleiding op wedstrijd A-Categorie niveau
3. 3 workshops in 2018 op basis van KNHB structuur

Startkwalificatie
Het doel van de club is dat iedereen voldoende niveau heeft voorafgaand aan het begeleidingstraject
zodat eenieder met de juiste ondersteuning en aantal te fluiten wedstrijden het CS+ traject met een
positieve beoordeling kan afsluiten. Kandidaten die zich opgegeven hebben voor CS+ en nu in
categorie 4 zitten, zullen niet in één begeleidingsjaar de stap naar CS+ maken. Alleen scheidsrechters
uit Categorie 3 komen hiervoor in aanmerking. We gaan ervan uit dat je over een gezonde mate van
zelfreflectie beschikt om in te schatten in welke categorie je zit. Bij twijfel vraag je een CS+ coach om
je een wedstrijd te volgen en je te helpen bij de categorisering.
CS+ Coaches: Sjef de Kimpe, Maarten Palthe, Onno Brasser en Bard de Vries
Assistentie: Salko Joost en Jasper Jacobs uit Heren 1. (nog niet officieel door bond als CS+
geaccrediteerd)

Scope CS+
De scope van het cs+ programma is om aan de bovenkant van het gamma het niveau omhoog te
krijgen. Wij focussen ons dus vooral op de huidige categorie 3 scheidsrechter. Bijvangst in
enthousiastelingen uit categorie 4 is prima zolang dit de groep als geheel en de capaciteit van de cs+
coaches niet te veel beperkt. Enthousiasme van cat 4 wordt uiteraard beloond daar waar dit lukt.
CS
Omdat de poule van aspirant CS+ ers nog erg klein is, zullen we ook de categorie 3
clubscheidsrechters in beeld moeten krijgen als grote schil rondom de cs + ers. Deze hebben we
zeker bij de senioren onvoldoende in beeld. We weten dat ze er zijn, we weten alleen nog niet wie
het zijn.

Actielijst:
1. Inplannen van de overige twee van de in totaal drie scheidsrechters cafés in seizoen 20182019. Maarten, Augustus afgerond
2. Uitvraag doen via mail, Lisa app en website aan captains om uit hun team de categorie 3
fluiters te benoemen en te delen met de CS + coaches/wedstrijdsecretariaat. Maarten, Voor
1/9
3. CS+ aspiranten 3 beoordelings- en zelfreflectieformulieren laten regelen: Maarten september
4. Na 3: samen wedstrijd bekijken van bondsscheidsrechter en daarna evalueren in preproom
oid: Maarten
5. Na 4, CS+ aspiranten indelen voor examen
Captains van seniorenteams:
-

zorgen dat alle spelers met een kaart gecategoriseerd zijn. Van de hogere teams mag
verwacht worden dat er minstens drie scheidsrechters geleverd kunnen worden uit de
categorie 3, van lagere teams verwachten we een lager aantal cat 3 scheidsen (hoeft niet
uiteraard). Als een team voornamelijk cat 5 en een paar cat 4 scheidsen kan leveren betekent
dit werk aan de winkel voor dit team onder aanvoering van de aanvoerder.

-

delen deze categorisering met het wedstrijdsecretariaat (kan in Lisa aangegeven worden)
zorgen ervoor dat in de tijd voordat alles netjes in Lisa staat geregistreerd, ze scheidsrechters
aanwijzen met inachtneming van de matrix
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