Hurley Arbitrage Huis
I.

Het belang van arbitrage
1. De KNHB definieert het belang van de arbitrage als volgt:
“Scheidsrechters zorgen ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier en volgens de spelregels
verlopen, zodat spelers optimaal kunnen genieten van het hockeyspelletje.”
Deze definitie doet de rol van arbitrage enorm te kort. De impact op de sfeer en beleving van de
wedstrijd is door goede arbitrage onvoorstelbaar groot. Een goed geleide wedstrijd leidt niet alleen tot
rust op het veld en op de bank, maar ook tot beter hockey en tevredenheid en gezelligheid langs de
lijn en in het clubhuis. Het leidt tot minder agressie en per saldo tot een veel fijnere club omdat
mensen beter tot hun recht komen en meer plezier hebben. Een goed arbitrage-plan is de sleutel naar
een vereniging waar mensen zich nog beter thuis voelen!!
2. Het is als hockeyclub een uitdaging om goede arbitrage blijvend te organiseren. Met je jeugdleden
en hun ouders een scheidsrechterkaart te laten halen heb je nog geen goede arbitrage, dat is pas het
begin. Goed fluiten leer je niet zozeer door het veel te doen, maar vooral door een gerichte opleiding.
Opleiding in waar je als scheidsrechter in het veld moet lopen om meer waar te nemen (positioning),
hoe je een wedstrijd fluit-technisch en -tactisch leidt en hoe je samenwerkt met je collega. Want goed
fluiten doe je als duo.
3. Hoe organiseer je als club goede arbitrage? En hoe zorg je dat dit blijvend in de club aanwezig
blijft? In het verleden is van alles geprobeerd. Bijvoorbeeld door nieuwe scheidsrechters te laten
fluiten met gevorderde scheidsrechters. Of door ze laten coachen door vrijwilligers vanuit de club.
Dergelijke initiatieven staan of vallen echter met het enthousiasme van de hierbij betrokken
vrijwilligers. Als er voor hen geen opvolgers zijn, eindigen dit soort initiatieven vaak al weer snel. Dat is
bij Hurley ook praktijk gebleken. Het gat met door de bond opgeleide bondscheidsrechters is zo erg
groot.
4. De KNHB heeft dit probleem een aantal jaar geleden onderkend en is de zogenaamde
Clubscheidsrechters Plus (“CS+”) opleiding gestart. Deze opleiding is echter gericht op de betere
scheidsrechters, en heeft een beperkte opleidingscapaciteit (in beginsel 4 scheidsrechters per club
per jaar).
5. Ondergetekenden zijn mede op basis van nieuwe initiatieven met de CS+ bij Hurley op het idee
gekomen om naar analogie van het “Hurley Huis” een structurele aanpak van de arbitrageopleiding bij
Hurley te ontwikkelen. In dit memo lichten wij dit “Hurley Arbitrage Huis” verder toe. Wij richten ons
hierbij geheel op de jeugd, maar als het een succes wordt kan het Hurley Arbitrage Huis ook voor de
senioren worden uitgebouwd.
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II.

Arbitragebehoeften
6. Hurley heeft naar ons oordeel de navolgende arbitragebehoeften:
a. kandidaat (jeugd)scheidsrechters hun scheidsrechterkaart laten halen;
b. nieuwe (jeugd)scheidsrechters na het behalen van hun scheidsrechterkaart gericht fluit-coachen om
ze beter geïnstrueerd te laten fluiten;
c. enthousiaste veel-fluitende scheidsrechters een light-versie van het CS+ programma aanbieden,
zodat het (veel) betere scheidsrechters worden;
d. betere, reeds gevorderde scheidsrechters het CS+ programma aanbieden;
e. bestaande CS+ers structureel inzetten op de arbitrage van (jeugd)lijnteams zonder bondsarbitrage;
f. nieuw arbitragetalent ontdekken en via één of meer van de voorgaande punten ontwikkelen en
benutten.

7. Hieronder zullen wij eerst de in het seizoen 2015-2016 toegepaste arbitrage-aanpak bij Hurley
weergeven. Deze dekt bovenstaande arbitrage- behoeften nog niet geheel af, en daarnaast niet op
een blijvende manier. Het hierna toe te lichten Hurley Arbitrage Huis moet hierin blijvende verandering
gaan brengen.

III. Huidige aanpak
Jeugdarbitragecommissie
8. Hurley kent een Jeugd Arbitrage Commissie. Deze organiseert de jaarlijkse scheidsrechterexamens en een aantal arbitrage-opfriscursussen.
9. De Jeugd Arbitrage Commissie1 heeft in de eerste seizoenshelft van 2015-2016 een drietal
scheidsrechterexamens georganiseerd. Bondsexaminator Dick Hollander heeft deze examens
afgenomen. Er waren dit seizoen meer dan 100 cursisten en deze hebben alle hun
scheidsrechterkaart gehaald. Daarnaast heeft Paul Josephus Jitta twee regelopfriscursussen gegeven
op Hurley: 1 voor veldhockey, en 1 voor zaalhockey.

CS+
10. De CS+ opleiding is afgeleid van de bondscheidsrechtersopleiding. Door elke club zelf
geselecteerde clubscheidsrechters worden in dit door de bond ontwikkelde programma in één seizoen
opgeleid tot aanzienlijk betere arbiters. De opleiding wordt verzorgd door officiële, door de KNHB
getrainde CS+ Leercoaches.

1 Of wat daar thans nog van over is. Dit jaar zat hier formeel niemand meer in en heeft Paul Josephus Jitta de taken van de
Jeugd Arbitrage Commissie samen met scheidsrechtercommissaris Xandra Grönloh verzorgd.
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Het CS+ programma bestaat uit 3 cursusdagdelen, fluit-coaching en een aan het einde af te leggen
fluitexamen. Ondergetekenden zijn Hurley’s CS+ Leercoaches. Wouter Thöne, oudbondscheidsrechter, heeft 4 jaar geleden het initiatief genomen voor het ontwikkelen van de CS+
opleiding bij Hurley.
11. Hurley heeft de afgelopen 4 seizoenen 17 CS+ scheidsrechters opgeleid. Dit seizoen worden er 4
nieuwe CS+ scheidsrechters klaargestoomd. Hurley verzorgt de CS+ opleiding in samenwerking met
Pinoké.

CS+ Light
12. Ondergetekenden hebben seizoen 2015-2016 voor het eerst een zogenaamde “Light”-versie van
de CS+ opleiding aangeboden aan 11 ervaren scheidsrechters. Deze Light-versie betreft een
gecomprimeerde versie van de CS+ opleiding, bestaande uit 2 cursusonderdelen en een aantal maal
fluit-coaching. De CS+ Light opleiding is door de CS+ Light kandidaten zeer enthousiast ontvangen.
Arbitrage lijn- en breedteteams
13. De jeugd-lijnteams zijn met ingang van seizoen 2015-2016 voor het eerst uitsluitend gefloten door
de bestaande CS+ers van Hurley. Hiermee is het niveau van de arbitrage toegenomen en zichtbaar
geneutraliseerd (geen goedbedoelende fluitende ouders meer). Paul Josephus Jitta verzorgt deze CS
+-arbitrage-indeling voor de jeugdlijnteams. De arbitrage van de jeugd-breedteteams is en wordt
vooralsnog verzorgd door voormalig jeugd-wedstrijdsecretaris en feitelijk scheidsrechter-commissaris
Xandra Grönloh.
14. De CS+ heeft bij Hurley een goed niveau. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 2 van de 17
opgeleide Hurley CS+ers inmiddels bondscheidsrechter zijn geworden. En uit het gegeven dat 5 van
onze CS+ers sinds seizoen 2015-2016 oefenwedstrijden van Heren 1 en Dames 1 fluiten en
competitiewedstrijden van Heren 2, Dames 2 en Dames 3 (alle reserve hoofdklasse).

IV. Hurley Arbitrage Huis
15. Zoals hierboven al aangegeven, zien we bij de opleiding van scheidsrechters die reeds hun
scheidsrechterkaart hebben gehaald 3 soorten scholingsbehoeften:
a. beginnende (jeugd)arbiters na het behalen van hun scheidsrechterkaart gericht fluit-coachen om ze
beter geïnstrueerd te laten fluiten; b. enthousiaste veel-fluitende scheidsrechters een Light-versie van
het CS+ programma aanbieden, zodat het (veel) betere scheidsrechters worden;
c. de betere, reeds gevorderde scheidsrechters het CS+ programma aanbieden.
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Deze scholingsbehoeften kunnen structureel worden ingevuld door naast de CS+ opleiding de reeds
opgeleide CS+ Light-ers en CS+ers in te zetten. Dat willen we gaan doen via het Hurley Arbitrage
Huis. Naar analogie van het Hurley Huis onderscheiden we 3 kamers in het Hurley Arbitrage Huis.

Startpunt Hurley Arbitrage Huis
16. Startpunt om in het Hurley Arbitrage Huis te komen is het behalen / bezit van een KNHB
clubscheidsrechterkaart.
De organisatie van de scheidsrechterexamens wordt verzorgd door nieuw te werven leden van de
Jeugd Arbitrage Commissie. Idealiter verzorgen deze nieuwe leden ook de arbitrage-indeling van de
jeugd-breedteteams met ingang van komend seizoen.

Eerste Kamer Hurley Arbitrage Huis
17. Om in de Eerste Kamer te komen wordt je als beginnend (jeugd)arbiter begeleid door ervaren CS+
Light-ers, die je gedurende het seizoen een aantal maal fluit-coachen en hun CS+ Light
fluitvaardigheden op je overbrengen.

• De bestaande, reeds opgeleide CS+ Light-ers worden hiertoe fluit-coach van beginnende
(jeugd)arbiters. De CS+ Light-ers gaan deze nieuwe arbiters gedurende het hockeyseizoen
tenminste 2 maal gericht fluit-coachen.

• In het seizoen 2016-2017 worden hiertoe de dit seizoen opgeleide 11 CS+ Light-ers ingezet. Door
hen aan tenminste 2 beginnende arbiters te koppelen, kunnen er in seizoen 2016-2017 reeds 22
beginnende scheidsrechters worden begeleid.

• Elk seizoen zal deze fluit-coach capaciteit proportioneel toenemen, als gevolg van de het seizoen
ervoor nieuw opgeleide CS+ Light-ers.

Tweede Kamer Hurley Arbitrage Huis
18. Je komt als Hurley clubscheidsrechter in de Tweede Kamer door het volgen van de CS+ Light
opleiding.

• Deze opleiding wordt verzorgd door ondergetekenden, Hurley’s CS+ Leercoaches.
• De fluit-coaching van deze CS+ Light-ers in opleiding wordt gedurende het seizoen echter verzorgd
door de bestaande CS+ers, die hiertoe aan een CS+ Light kandidaat worden gekoppeld.

• Het streven is elk seizoen tenminste 10 CS+ Light-ers op te leiden, die met ingang van het seizoen
er na op hun beurt zelf kunnen worden ingezet voor de fluit-coaching van beginnende
scheidsrechters, in de Eerste Kamer.
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Derde Kamer Hurley Arbitrage Huis
19. DoordeCS+opleidingtegaandoenkomjeindeDerdeKamer.NahetbehalenvanjeCS
+scheidsrechterkaartgajealsCS+eriederseizoenniet alleen tenminste 1 CS Light-er fluit-coachen, maar
wordt je ook ingezet voor het met andere CS+ers fluiten van de jeugd-lijnteams zonder
bondsarbitrage. En voor wie dat niet genoeg is zijn er ook (oefen)wedstrijden op het hoogste niveau te
fluiten, zoals Heren 1 en Dames 1 (hoofdklasse) en Heren en Dames 2 en 3 (allen reservehoofdklasse).

• De nieuw op te leiden CS+ers volgen de reguliere CS+ opleiding van Hurley en worden door
ondergetekenden als CS+ Leercoaches gecoached bij hun fluiten tijdens de opleiding.

• De bestaande CS+ers gaan als fluit-coach CS+ Light-ers in opleiding coachen en worden hiertoe
gekoppeld aan tenminste 1 CS Light-er in opleiding.

• In seizoen 2016-2017 heeft Hurley naar verwachting 14 actief inzetbare CS+ers, die de nieuw op te
leiden CS+ Light-ers zullen gaan fluit- coachen.

• Jaarlijks zal het aantal beschikbare CS+ers met 4 toenemen.
Uit zichzelf groeiende betere clubarbitrage
20. Door het aldus inzetten van de opgeleide CS+ Light-ers en CS+ers zal Hurley tegen het einde van
seizoen 2017-2018 beschikken over tenminste 18 CS+ers, circa 30 CS+ Light-ers en zullen circa 120
beginnende scheidsrechters zijn begeleid door CS+Light-ers. Deze aantallen blijven dus door de
opzet van het Hurley Arbitrage Huis jaarlijks groeien.

Via alle kamers: talentscouting en -ontwikkeling
21. Met de toenemende aandacht voor het betere fluiten en de in drie kamers gelaagde clubscheidsrechtersopleiding verwachten we tevens nieuw fluit-talent (sneller) te ontdekken en te kunnen
opleiden. Met 2 bondscheidsrechter uit 17 CS+ers hebben we al een aardige score, maar het kan
altijd beter. Op naar nieuwe hoofdklasse-arbiters!
22. Voor een schematische weergave van het Hurley Arbitrage Huis zie Bijlage 2 hieronder.

Amsterdam, 24 april 2016,
Wouter Thöne en Paul Josephus Jitta
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