Fluiten bij MHC Weesp (2021-2022)
Hockeyen en fluiten
Hockeyen is een sport waarbij veel regels gelden. Hoe beter je de regels kent, des te meer plezier je
hebt in het spel. Wij vinden het dus belangrijk dat spelers en ouders de regels kennen. Als speler
moet je natuurlijk weten wat de regels zijn, als ouder kun je met je regelkennis je kind uitleggen wat
er in het veld gebeurt.
Het fluiten van alle wedstrijden in het weekend wordt door mensen van onze eigen club gedaan.
Uitgezonderd de eerstelijns elftallen die in een bepaalde klasse spelen. Zij krijgen een scheidsrechter
door de KNHB toegewezen.
MHC Weesp stimuleert spelers en ouders dan ook het hele seizoen om hun ‘kaart’ te halen.
Dat doen we door het volgende:
•
•
•
•
•

Een basisopleiding
Een vervolgopleiding (als je dat wilt)
Begeleiding voor beginners of wanneer gewenst
Innovatieve middelen – oortjes – fluitapps
Het organiseren van workshops met topscheidsrechters die interlands fluiten

Jongste jeugd – Ouders begeleiden
In de jongste jeugd (tot en met de E8) worden de wedstrijdjes begeleid door de ouders zelf. Het gaat
er hier om dat de kinderen vooral plezier hebben, veilig hockeyen en de basis leren van het hockey.
De regels zijn bij de jongste jeugd anders dan bij de oudere jeugd.
Het ‘fluiten’ is dus meer begeleiden. Via de site van de KNHB zijn de spelregels gemakkelijk te vinden,
ook de coaches zijn hiervan op de hoogte.
Uiteraard mag een van de ouders altijd zijn of haar kaart halen. Hoe eerder je begint met fluiten, bij
de jongste jeugd, des te sneller leer je spelenderwijs de regels. Het fluiten wordt daarna alleen maar
makkelijker.
D Jeugd (vanaf 11 jaar) – Ouders met kaart of spelend lid
Vanaf de D Jeugd is het wenselijk dat 1 van de ouders van het kind zijn of haar kaart haalt. Vanaf dat
moment kun je ingedeeld worden om te fluiten. Dat is altijd thuis op onze eigen club uiteraard. Soms
fluit je bij je eigen kind, wel zo praktisch, maar soms ook bij een ander team. Dit om partijdigheid te
voorkomen. Je wordt ingedeeld door de scheidsrechtercommissie en ontvangt daar een mail van.
Ook kun je jezelf indelen als je inlogt op de website.
Aanmelden als Niet Spelend Lid
Als je geen spelend lid bent van MHC Weesp dan kun je je aanmelden als Niet Spelend lid.
Ouders dienen zich aan te melden als niet-spelend lid via het aanmeldformulier en tevens een mail te
sturen aan cursuscs@mhcweesp.nl om zich in te schrijven.

Jeugd – vanaf 14 jaar – B leeftijd
Speelgerechtigde leden vanaf 1e-jaars B ontvangen automatisch een oproep om deel te nemen aan
de scheidsrechters cursus. Natuurlijk mag ook jongere jeugd zich opgeven voor het examen! Hoe
eerder des te beter! Vanaf de B jeugd fluit je minimaal 3x per jaar.
Senioren
Van alle senioren wordt verwacht dat ze scheidsrechter zijn. Vanaf de A jeugd en als senior ben je
vanuit de KNHB standaard een scheidsrechter en word je dus ingedeeld om te fluiten. Wij raden
iedereen aan om de cursus te volgen voor je eigen ontwikkeling. Ieder senior lid fluit minimaal 3x per
jaar. Trimmers en trainingsleden (wedstrijdlicentie 7 wedstrijden) fluiten minimaal 1x per jaar.
Cursus Clubscheidsrechter
De cursus clubscheidsrechter wordt i.p drie keer per jaar gegeven:

1
2
3

Aanvang seizoen: september/oktober
Tijdens de winterstop: januari/februari
Einde seizoen: mei/juni

Kosten
Als lid betaal je niets voor de cursus.
De club betaalt wel 7,50 euro per kandidaat aan de KNHB. Daar krijgen we een examinator voor die
het examen afneemt. Na het slagen ontvang je ook een ‘scheidsrechterkaart’.
Examen
Het examen zelf bestaat uit 30 vragen waarvan je er maximaal 8 fout mag hebben. Ongeveer 25
vragen gaan over veldhockey, circa 5 vragen gaan over zaalhockey. Hierbij is ook het dislectie
protocol van toepassing.
Vragen over de cursus?
Stuur een mail aan cursuscs@mhcweesp.nl , bel of spreek Janet Winkel aan op de club.
Clubscheidsrechter plus – CS+
Vind je fluiten heel leuk en heb je er talent voor? En wil je nog beter leren fluiten? Dan is er ook nog
een vervolgcursus. CS +. Ieder jaar vindt een CS+ cursus plaats waar 6 à 8 mensen aan deel kunnen
nemen. Mocht je in de toekomst in aanmerking willen komen voor de cursus dan is het goed om veel
wedstrijden te fluiten.
En mocht je de ambitie hebben om CS+ er te worden, dan kan je ons altijd via
cspluscoordinator@mhcweesp.nl vragen of een van de bestaande CS+ ers eens een keer wil komen
kijken tijdens het fluiten (dat mag overigens ook als je die ambitie niet hebt maar ‘gewoon’ beter wil
fluiten.

