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Hockeyvisie

De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen 
ondersteuning bij het ontwikkelen van het 
technisch beleid en technisch kader. Daarbij 
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers: 
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies 
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie 
is te vinden op www.knhb.nl.

Hockeyvisie is bedoeld  
voor iedereen die als opleider, 
trainer en/of coach actief is 
in de hockeysport binnen 
tophockey, breedtehockey, 
jongste jeugd en/of 
technisch management. 
In iedere artikelenreeks  
worden visies gedeeld, 
kanttekeningen geplaatst, 
nieuwe ontwikkelingen 
gemeld en wetenschappelijke 
onderbouwing aangeboden. 
Hockeyvisie is een uitgave  
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond (KNHB), is 
onafhankelijk en wil alle 
kennis die beschikbaar is op 
het gebied van opleiden en 
coachen met liefhebbers delen.

Zo maak je fluiten voor
en door jongeren leuk
Doelgroep: BREEDTEHOCKEY - VELD
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door Yolande Brada

Tien jaar geleden is binnen de KNHB afgesproken dat ieder lid van een hockeyvereniging vanaf 
16 jaar de scheidsrechterskaart moet hebben. In de praktijk betekent dit vaak dat jongeren tus-
sen hun veertiende en zestiende de kaart halen. Vervolgens gaan zij jeugdwedstrijden fluiten. 
Hoe gaan zij daarmee om? Vinden ze het leuk, eng of spannend? En wat kan de vereniging 
doen om deze groep jonge scheidsrechters te helpen in hun ontwikkeling? In dit artikel vind je 
handzame tips en adviezen, waarmee elke vereniging eenvoudig aan de slag kan.

Zo maak je fluiten voor
en door jongeren leuk

Van jongs af aan zijn kinderen binnen de 
club veilig ‘opgegroeid’ in een eigen team. 
Ze hebben daarin maatjes en kennen el
kaar goed. Na het behalen van de scheids
rechterskaart worden ze ineens aangewe
zen voor een wedstrijd. Ze komen terecht 
bij twee andere elftallen. Mogelijk dat ze 
uit het team van de eigen club een aantal 
kinderen kennen, maar de tegenpartij is 
toch echt onbekend. Ze worden dus niet 
langer omringd door hun maatjes. En de 
beslissing over het wel of niet spelen van 
de bal kunnen ze niet aan een ander over
laten. Ze moeten nu echt zelf aan de bak.

Laat team
genoten samen 
optrekken tijdens 
de cursus

Meestal volgen jeugdspelers samen 
met hun teamgenoten de cursus tot 
clubscheidsrechter. Als club kun je hel
pen door deze groep zoveel mogelijk 
gezamenlijk te laten optrekken tijdens 

Wie is Yolande Brada?

Yolande Brada is meer 
dan dertig jaar actief in 
de landelijke en interna-
tionale hockeywereld als 
scheidsrechter en coach. 
De opgedane kennis en 
ervaring brengt zij over op in-
dividuele scheidsrechters en 
organisaties. Brada werkte 
vijf jaar als hoofd Arbitrage 
bij de KNHB. In die periode 
heeft ze veel geleerd over 
de problemen waar zowel de 
verenigingen als de individu-
ele scheidsrechters wekelijks 
mee te maken  hebben. In 
2010 is ze gestart met Yolan-
de Brada Umpiring  projects. 
Hiermee ondersteunt Brada 
hockeyverenigingen en 
andere sportorganisaties 
bij de ontwikkeling van 
scheidsrechters. Het doel: 
het verhogen van het niveau 
van de arbitrage. Zie ook 
www.yolandebrada.nl.

Begeleiding door een ervaren collega. 
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•	 	Welke	afspraken	maak	je	met	je	
collegascheidsrechter?

•	 Hoe	ga	je	samen	fluiten?
•	 Waar	let	je	op?
•	 Wat	is	belangrijk?
•	 	Wat	moet	je	doen	als	er	iets	vervelends	

gebeurt?
•	 Wat	gebeurt	er	als	je	(te	vaak)	twijfelt?	

Een jonge scheidsrechter heeft behoefte 
aan steun, aan een vraagbaak. Bij veel 
clubs is het daarom gebruikelijk dat begin
ners	samen	fluiten	met	ervaren	scheids

daarna samen het veld op etc. (Zie het 
kader op pagina 6 voor de volledige  
procedure.)

Maak het vooral concreet. Schep een 
kader	voor	de	startende	fluitist	en	houd	
het eenvoudig. Zorg er vervolgens voor 
dat beginnende scheidsrechters zich 
zo’n procedure goed eigen weten te 
maken. Dit doe je door bijvoorbeeld 
de procedure op een apart kaartje 
te printen en dit aan de beginnende 
scheidsrechters mee te geven. Dan zorg 
je er tegelijkertijd voor dat de spanning 
wat wegvalt. Ze weten immers wat ze 
moeten doen, wat er van hen wordt 
verwacht. Zekerheid brengt ook zelf
vertrouwen met zich mee. 

Niet alleen het standaard proces is  
belangrijk, maar ook:

de cursus en in de begeleidingsperiode. 
Dan blijven ze toch in hun vertrouwde 
hockeyomgeving. Bovendien kunnen 
ze problemen en vragen met elkaar de
len. Daarnaast is het belangrijk om de 
coaches van de club erbij te betrekken. 
Letten alle coaches consequent op de 
noodzaak en de belangrijkheid van het 
fluiten?	Dan	vinden	de	jongeren	dit	meer	
en meer normaal en zijn ze niet langer 
een uitzondering. 

Wat kun je als vereniging doen?
Maak het proces voor een beginnende, 
jonge scheidsrechter helder. Doe dit stap 
voor stap. Vergelijk het maar met het pro
ces hoe een cheeseburger bij Mc Donald’s 
tot stand komt. Eerst het broodje, dan 
de burger, dan de kaas etc. In het geval 
van	fluiten	zou	dat	betekenen:	eerst	ken
nismaken	met	degene	met	wie	je	fluit,	

een scheidsrechter heeft de verantwoordelijkheid.
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rechters hebben 
behoefte aan steun
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weer	wat	flexibeler,	maar	laat	het	hen	
eerst	maar	eens	doen.)

•	 	Blijf	vooral	rechtop	staan.	Als	je	het	
beter wilt zien, dan kun je beter een 
stapje achteruit doen. Zo zorg je dat 
je jezelf niet te veel blokkeert als 
je misschien te dicht op de spelers 
staat.

•	 	Als	je	een	‘afspraakje’	wilt	maken,	dan	
ga je lekker dicht bij een speler staan. 
Maar het is beter om te zorgen dat 
alle spelers meer dan vijf meter bij je 
vandaan zijn. Op die manier krijg je 
een goed overzicht in de cirkel. 

•	 	Als	je	een	strafcorner	geeft,	dan	moet	
je bij voorkeur zelf in de cirkel staan. 
Beginnende scheidsrechters staan 
vaak buiten de cirkel. Of erger nog: 
bij de 23meterlijn – of soms zelfs nog 
verder van het doel weg. Een beslis
sing komt echter veel geloofwaardiger 
over als je in de buurt van de overtre
ding bent.

•	 	Als	je	een	strafcorner	hebt	gegeven,	
leer je dan aan om voor jezelf een 
‘lekker’ plekje te zoeken. Een plek 
waarbij je kunt zien of de bal buiten 
de cirkel wordt gestopt. Tegelijkertijd 
moet je goed kunnen zien of er onre
gelmatigheden gebeuren rondom de 
keeper. Een goede plek is een paar 
meter vanaf de achterlijn, ter hoogte 
van de plaats waar de keeper meestal 
gaat staan.

•	 	Geeft	je	collega	een	strafcorner,	ga	
dan toch een beetje richting 23meter
lijn om eventueel te kunnen helpen. 
Je mag in dat geval ook best iets ver
der in het veld staan. Afwachten ter 
hoogte van de middenlijn is minder 
verstandig. Vanaf daar kun je immers 
te weinig zien.

Binnen dit specifieke gebied gelden de 
hierop	volgende	punten.	Het	zou	fantas
tisch zijn als de ervaren scheidsrechter 
(ruim)	van	tevoren	deze	punten	door
neemt met zijn jonge collega. Een andere 
mogelijkheid is om een keer tijdens een 
speciale arbitragedag een bijeenkomst 
te organiseren, waarin de beginnende 
fluitisten	onderstaande	punten	krijgen	
uitgelegd. Dit kan eventueel met behulp 
van	beeldmateriaal.	De	KNHB-dvd	Club
arbitrage 2010 is hiervoor zeer geschikt.

•	 	Zorg	dat	je	als	scheidsrechter	de	aan
val op je af ziet komen. Dat betekent 
dat je veel eerder in de cirkel moet zijn 
dan de spelers zelf.

•	 	Als	je	in	de	cirkel	staat,	probeer	dan	
meer in de buurt van de goal te komen. 
(Met	al	enige	ervaring	kan	dat	wel	

rechters. Een ervaren – bij voorkeur vol
wassen	–	fluitist	kan	tijdens	zo’n	wedstrijd	
prima	als	coach	optreden.	Na	afloop	kan	
deze ook zorgen voor de opvang en bege
leiding van de jonge scheidsrechter. De 
eerste indrukken moeten verwerkt wor
den en dan is een persoonlijke begeleider 
de beste oplossing. Zeker voor een jonge, 
beginnende scheidsrechter is het van 
groot	belang	dat	hij	fluit	met	iemand	met	
ervaring. Iemand die hem als het ware aan 
de hand kan nemen.

Wat is nog meer belangrijk?
Waar	moet	je	als	scheidsrechter	staan	in	
het veld? Als speler kennen ze hun plek, 
maar hoe moet dat nu als scheidsrechter? 
Bovendien is dat toch echt wel spannend, 
want de scheidsrechter beseft dat hij 
geen deel uitmaakt van een spelersgroep; 
hij	zal	het	nu	zelf	moeten	laten	zien.	Wat	
betreft de positionering: bij de meeste 
beginnende scheidsrechters zie je dat 
ze zich bijna niet durven te bewegen. Ze 
blijven vooral ‘hangen’ tussen de midden
lijn en de 23meterlijn. Beter is het om 
het spel meelopend te volgen.

Organiseer een 
bijeenkomst 
op een speciale 
 arbitragedag

Zoek voor jezelf 
een ‘lekker’ plekje 
bij de strafcorner
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je overigens dat hockeyverenigingen hun 
teams – en vooral de jeugd – aanleren 
om	na	afloop	van	de	wedstrijd	altijd	de	
scheidsrechters persoonlijk te bedanken. 
Dit werkt ook stimulerend voor de begin
nende scheidsrechter!

Ongetwijfeld zijn er meer oplossingen 
denkbaar	op	dit	vlak.	Wilt	u	als	vereniging	
daar meer over weten? Neem dan contact 
op	met	de	KNHB	Academie	(arbitrage@
knhb.nl).	Nog	een	laatste	tip:	wil	je	als	
vereniging	het	fluiten	voor	en	door	jonge
ren	(nog)	leuker	maken?	Vergeet	dan	niet	
om je te verplaatsen in de belevingswe
reld van de jeugd van 14 tot ongeveer 16 
jaar.	Wil	je	hen	met	succes	enthousiasme
ren? Dan is het van belang om te weten 
wat zij leuk vinden en wat hen beweegt.

achteraf wat tips kunnen geven. Ook in 
het kader van Sportiviteit & Respect kan 
het handig zijn om ouders te laten mee
werken.	Zo	ervaren	zij	dat	fluiten	behoor
lijk lastig is – en al helemaal op die jonge 
leeftijd. Betrek ook de coaches hierbij. 
Beide coaches zijn immers – evenals de 
scheidsrechters – verantwoordelijk voor 
het goed laten verlopen van de wedstrijd. 
Bovendien hebben ze genoeg kijk op 
het	spelletje	om	na	afloop	bijvoorbeeld	
wat technische situaties nader toe te 
lichten. De coaches spelen tevens een 
voorbeeldrol wat betreft omgang met de 
scheidsrechter. Zij kunnen stimuleren dat 
hun spelers zich sportief gedragen en dat 
zij	na	afloop	zowel	hun	tegenstanders	als	
de scheidsrechters een handje geven. In 
het kader van Sportiviteit & Respect zie 

Wat is het meest spannende?
Het	meest	spannende	is	natuurlijk	het	
blazen	op	die	fluit.	En	dan	moet	je	ook	
nog je arm uitsteken voor het aangeven 
van de richting van bijvoorbeeld de vrije 
slag. Oh jee, nu kijken ze allemaal naar 
mij, doe ik het nu wel goed? Geef	de	
jonge scheidsrechter de tip mee om thuis 
eens	te	oefenen	op	die	fluit,	vooral	wat	
betreft	variëren	tussen	zacht	en	luid	flui
ten. En hoe gek het misschien ook klinkt, 
laat hen thuis vooral ook voor de spiegel 
gaan	staan.	Adviseer	de	beginnende	flui
tist om naar zichzelf te kijken, hoe hij 
eruit ziet als hij een vrije slag, een straf
corner of een doelpunt aangeeft. 

Hoe kun je ouders en coaches erbij 
betrekken?
Het	is	nuttig	om	de	in	dit	artikel	genoem
de tips van tevoren met de beginners te 
bespreken. Daarnaast is het uiteraard 
mooi – en uiterst zinvol – om deze groep 
ook te begeleiden en te coachen. De 
menskracht om dat te doen is echter vaak 
een probleem bij verenigingen. Probeer 
eens of er ouders langs de lijn staan die 

Alle fluitjes verzamelen.

Geef de scheids
rechter als tip 
om thuis te  
oefenen met  
fluiten
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De procedure voor de beginnende scheidsrechter

•	 	De	scheidsrechters	maken	eerst	kennis	met	elkaar,	waarna	ze	samen	
het veld betreden. Vijf minuten voor het begin van de wedstrijd gaan 
beide scheidsrechters gezamenlijk naar het midden van de midden-
lijn. Vanaf dat moment vormen ze samen een team.

•	 	Ze	fluiten	en	vragen	de	aanvoerders	te	komen	om	te	tossen.
•	 	In	het	midden	wordt	getosst	welk	team	als	eerste	mag	kiezen	 

(bal of helft).
•	 	De	scheidsrechters	schudden	handen	en	wensen	beide	aanvoerders	

een prettige wedstrijd.
•	 	Iedereen	stelt	zich	op.	Ook	de	scheidsrechters	kiezen	hun	 

begin positie.
•	 	De	scheidsrechters	hebben	(eventueel)	de	goals	nagekeken	of	er	

geen gaten in de netten zitten. Ze tellen het aantal spelers en geven 
elkaar een seintje dat ze er klaar voor zijn.

•	 	Degene	die	de	tijd	bijhoudt,	fluit	voor	het	begin	van	de	wedstrijd.
•	 	In	de	rust	en	aan	het	einde	van	de	wedstrijd	lopen	beide	scheids-

rechters naar elkaar toe om – als het goed is – ook de bedankjes van 
de aanvoerders in ontvangst te nemen. Als een team: van begin tot 
einde.
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