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1. Algemeen 
“NO REFF – NO GAME”  
 
Dat is de strekking van communicatie vanuit IJshockey Nederland waar het scheidsrechters betreft. Voor het 
kunnen spelen van een IJshockeywedstrijd zijn naast een ijsbaan, 2 spelende teams, bench-officials tevens de 
inzet van scheidsrechters (en eventueel linesmen) noodzakelijk.  
 
Ook voor Yeti’s Breda is het daarom van cruciaal belang om voor de thuiswedstrijden te kunnen beschikken 
over kwalitatief en kwantitatief voldoende clubscheidsrechters. 
 
Om dit mogelijk te maken is door het bestuur van de Yeti’s Breda in lijn met het beleid van de Nederlandse 
IJshockey Bond (IJNL) ondergetekende aangesteld als “Scheidsrechterscoördinator”. 
 
Speerpunten aangaande de functie van scheidsrechterscoördinator zijn: 

• Voorstellen en operationaliseren van beleid aangaande (club)scheidsrechters; 
• Netwerken met IJshockey Nederland en andere ijshockeyclubs op het gebied van 

scheidsrechterszaken; 
• Werven en aanwijzen van voldoende clubscheidsrechters; 
• Training van clubscheidsrechters; 
• Begeleiding van clubscheidsrechters waar nodig. 

 
Onderhavig document is het pragmatisch uitgewerkte beleid aangaande scheidsrechterszaken voor de 
ijshockeyvereniging Yeti’s Breda, zoals voorgesteld aan en goedgekeurd door het bestuur.  
 
 
Scheidsrechterscoördinator Yeti’s Breda 
20 oktober 2021 
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2. Beleid 

2.1 Beleid - Algemeen 

• De scheidsrechterscoördinator (hierna te noemen SC) legt verantwoording af aan het bestuur van 
Yeti’s Breda (hierna te noemen Bestuur). 

• Operationele afstemming vindt plaats tussen de SC en wedstrijdsecretaris van Yeti’s Breda. 
• Bestuur mandateert de SC om uitvoering te geven aan onderhavig vastgestelde beleid aangaande 

scheidsrechterszaken. 
• SC is bevoegd tot het maken van de keuzes aangaande selectie, ontwikkeling, aanwijzing en inzet van 

clubscheidsrechters, zowel binnen als buiten Yeti’s Breda. 
• In geval van conflict tussen SC en individuele clubscheidsrechters van Yeti’s Breda beslist het Bestuur. 
• De richtlijnen en instructies van IJshockey Nederland gelden als primaire leidraad bij de inrichting en 

uitvoering van het beleid aangaande scheidsrechterszaken. 
• Clubscheidsrechters dienen voldoende kennis te hebben van het actuele Rule Book welke leidend is 

aangaande de van toepassing zijnde spelregels. 
• Clubscheidsrechters ouder dan 18 jaar dienen op eerste verzoek van het Bestuur een VOG te 

overleggen. 
• Daar waar er geen interne/externe clubscheidsrechters beschikbaar zijn voor een Seniorenwedstrijd 

dient de coach van het thuisspelende Yeti’s Breda team dit op te lossen door het aanwijzen van 2 
spelers die als clubscheidsrechter zullen optreden. 

• U9 wedstrijden worden gefloten door 1 clubscheidsrechter, waarbij geldt dat deze persoon: 
o Zelf speler is van een U13 team of hoger, of  
o Voldoende schaatservaring en regelkennis heeft en ouder is dan 18 jaar.   

• U11 wedstrijden worden gefloten volgens het 2-man systeem (2 clubscheidsrechters) waarbij: 
o Ten minste 1 persoon ouder is dan 18 jaar en bij voorkeur zelf ijshockey speelt / speelde; 
o De 2e persoon tenminste zelf speler is van een U15 team of hoger. 

• Recreanten / Divisie / junioren worden gefloten volgens het 2-man systeem (2 clubscheidsrechters) 
waarbij: 

o Ten minste 1 persoon ouder is dan 18 jaar en bij voorkeur zelf ijshockey speelt / speelde; 
o De 2e persoon tenminste zelf speler is van een U14 team of hoger. 

• De vereniging stelt voor de duur van de wedstrijd per clubscheidsrechter een zwarte helm, 
scheidsrechtershirt en fluit kosteloos ter beschikking, die de clubscheidsrechter met zorg zal 
behandelen en in dezelfde staat retour zal geven na afloop van de wedstrijd. 

• De wedstrijdsecretaris zal in overleg met de uitbater van de ijsbaan zorgdragen dat er gedurende de 
wedstrijd + 1 uur ervoor en erna, een enkel voor de clubscheidsrechters beschikbare, afgesloten 
kleedruimte beschikbaar is. Deze kleedkamer heeft bij voorkeur een douchefaciliteit. 

2.2 Beleid – Vergoedingen – IJshockey Nederland 

IJshockey Nederland heeft vergoedingen per wedstrijd vastgesteld voor scheidsrechters de vergoedingen zijn te 
vinden op de website: https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/scheidsrechters-teamstripes 
 

Aanvullend gelden onderstaande uitgangspunten: 
• Voor scheidsrechters wordt koffie of ander drinken beschikbaar gesteld. Voor bondsscheidsrechters 

(eerste divisie) za eten/drinken in de kleedkamer worden verzorgd.  
• Scheidsrechters / linesmen die voor het leiden van een wedstrijd meer dan 150 km enkele reis moeten 

afleggen, mogen een etensvergoeding van EUR 7,50 in rekening brengen. 
• Scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio dienen zoveel mogelijk in één auto te reizen. 
• De te berekenen afstand zal door IJshockey Nederland worden vastgesteld in een kilometertabel. Deze 

tabel is de enige tabel die mag worden gehanteerd en wordt gepubliceerd op de website nijb.nl. 
• Vergoedingen van scheidsrechters en linesmen worden op maandbasis verrekend. Eindafrekening 

volgt uiterlijk 1 april van lopend seizoen, daarna vervalt de mogelijkheid voor het maken van 
aanspraak op vergoedingen. 
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• Met betrekking tot clubscheidsrechters voor de competities in de tweede divisie, derde divisie, vierde 
divisie, vijfde divisie, zesde divisie, studenten, U11 en U9 kunnen clubs afwijkende afspraken maken.  

• Vergoedingen worden jaarlijks aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. 
 

2.3 Beleid – Vergoedingen – Yeti’s Breda 

• Voor het seizoen 2021-2022 speelt Yeti’s Breda wedstrijden in de U8-U10, U12, (jeugd)recreanten,  
divisie 6 en eerste divisie, dus conform het beleid van IJshockey Nederland dient de vereniging voor 
enkele divisies de vergoedingen nader vast te stellen. 

• Aangenomen beleid is de vergoedingen in lijn te brengen met de vergoedingen van omliggende clubs 
(primair Dordrecht Lions), omdat  

o Met de SC van deze vereniging is afgesproken dat er op gebied van scheidsrechterszaken zal 
worden samengewerkt. Scheidsrechters van Dordrecht Lions die worden ingezet in Breda en 
vice-versa dienen financieel gelijkwaardig te worden beloond als wanneer ze worden ingezet 
in Dordrecht; 

o Wordt voorkomen dat clubscheidsrechters van de Yeti’s Breda in de verleiding komen om in 
plaats van wedstrijden te leiden in Breda dit gaan doen in Dordrecht of elders.  

• Vergoedingen per scheidsrechter voor divisies anders dan expliciet genoemd in het overzicht zijn:  
o U9-U11 gelijk de U13:  €12,- per wedstrijd; 
o Recreanten / 6e divisie:  €24,- per wedstrijd; 
o Voor beide, indien deze worden gemaakt en wonende buiten een straal van, reiskosten à 

€0,30 / km. 
• Kilometervergoeding komt voor verrekening in aanmerking als de enkele reis vanaf de thuislocatie 

verder ligt dan 15 km van de ijsbaan. Als de scheidsrechter om een andere reden dan het fluiten van 
de wedstrijd al aanwezig is in het gebied binnen deze straal vervalt de mogelijkheid voor verrekening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Deze vergoedingen zijn alleszins te billijken, daar scheidsrechters kosten maken voor equipment, privé  
tijd vrijmaken voor het mogelijk maken van wedstrijden en risico’s lopen op blessures (b.v. puck in 
gezicht) waarbij het gebruikelijk is dat deze risico’s en kosten voor rekening van de clubscheidsrechter 
komen, niet voor de vereniging.  
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3. Netwerken 

• De SC zal op actieve wijze contacten onderhouden met SC van andere verenigingen, alsook IJshockey 
Nederland. 
 

• De SC vertegenwoordigd in dergelijke setting Yeti’s Breda, eventueel gezamenlijk met andere 
bestuursleden, waarbij de SC gemachtigd is om uit naam van de Yeti’s Breda uitspraken aangaande 
scheidsrechterszaken te doen, passend binnen het afgestemde beleid. 

 
• SC zal in e-mail communicatie met (SC’s van) andere ijshockeyverenigingen en IJshockey Nederland 

gebruikmaken van een Yetis’s Breda e-mail account. Reden is dat bij wisseling van SC historische 
communicatie behouden blijft en automatisch op het juiste e-mail adres binnen blijft komen.  

 
• Doel van het netwerken is kennisdeling (2-way) en het kunnen beschikken over een grotere (externe) 

poule van clubscheidsrechters, met als doel inzet hiervan bij de thuiswedstrijden van Yeti’s Breda. 
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4. Werving 

• Grote zorg (actueel) binnen IJshockey Nederland en andere ijshockeyclubs is het kunnen beschikken 
over voldoende (club)scheidsrechters, aanbod is nu fors te laag en dalende. 
 

• Ervaring leert dat verenigingsleden / ouders beperkt beschikbaar zijn voor ondersteunende taken, 
zoals het zijn van scheidsrechter. 
 

• Er zal dan ook binnen de Yeti’s Breda een proactief beleid zijn op het benaderen van leden en ouders 
om een poule te creëren met daarin voldoende clubscheidsrechters die capabel zijn om de 
wedstrijden op de verschillende niveaus te leiden. Deze poule mag echter ook niet te groot worden 
omdat scheidsrechters dan onvoldoende ijstijd hebben om de vaardigheden te onderhouden / 
ontwikkelen. 
 

• Aanmeldingen en communicatie vindt plaats vanuit en via de SC. 
 

• Doel is het creëren van een poule van ten minste 15 clubscheidsrechters.  
 

• Insteek hierbij is de campagne die succesvol is geweest in Amsterdam “No Ref – No Game”. 
 

• Er zal door SC hiertoe een digitale flyer worden gemaakt en verzonden aan alle leden en ouders. Hierin 
de oproep om je aan te melden als clubscheidsrechter. Hierin staat benoemd dat als er geen 
clubscheidsrechters zijn er geen wedstrijden mogelijk zijn.  Waar mogelijk zal het Bestuur zich scharen 
achter en uitdragen van deze boodschap. 
 

• De flyer wordt gevolgd door een actieve benadering van leden en ouders die door de SC als voldoende 
capabel worden geacht om als clubscheidsrechter op te treden. 
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5. Training en opleiding 

• Kandidaat clubscheidsrechters zullen bij voorkeur binnen de club worden opgeleid. Dit zal gebeuren 
door de SC, bijgestaan door hem bekende collega SC’s van andere clubs en support (ook lesmateriaal) 
van de scheidsrechtercommissie van IJshockey Nederland. 
 

• Opleidingen zullen bij voorkeur in groepsverband plaatsvinden, zo nodig op individuele basis.  
 

• De SC en het bestuur spannen zich in om ten minste 3x per seizoen de mogelijkheid te bieden voor 
een 1 uur durende on-ice trainingssessie voor het bijhouden / ontwikkelen van specifieke 
(schaats)vaardigheden. Clubscheidsrechters spannen zich in om bij al deze trainingen aanwezig te zijn. 
 

• Kosten die verband houden met genoemde opleiding, zoals verbruiksmateriaal / zaalhuur / ijshuur, 
komen voor rekening van Yeti’s Breda. 
 

• Tijdsbeslag door clubscheidsrechters voor het volgen van trainingen en opleidingen komen niet voor 
verrekening in aanmerking. 
 

• Indien de opleiding verzorgt dient te worden via de commissie van IJshockey Nederland zal dit, 
vanwege de mogelijke kosten hiervan, vooraf voor akkoord worden voorgelegd aan het Bestuur. 
 

• Indien een clubscheidsrechter zich terugtrekt voor inzet binnen 2 jaar na afronding van de 
(scheidsrechter)cursussen zal de betreffende clubscheidsrechter de door de vereniging gemaakte 
investering op eerste aanzegging daartoe aan Yeti’s Breda terugbetalen.  
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6. Begeleiding 

• Voor het behouden van geworven en opgeleide clubscheidsrechter is goede begeleiding cruciaal. 
Hierin speelt de SC een belangrijke rol.  
 

• Belangrijk daarin is de feedback op de prestaties. Hiertoe zal de SC periodiek een wedstrijd van een 
clubscheidsrechter bezoeken als “supervisor” en de clubscheidsrechter na de wedstrijd feedback 
geven, met als doel vergroten van zelfvertrouwen en prestaties.  
 

• Andere mogelijkheid is het organiseren van tussentijdse trainingsavonden waarin actuele voorbeelden 
en interpretatie van spelregels onderdeel zijn. 
 

• Er zal door SC een whatsapp groep worden ingericht en beheerd specifiek voor de clubscheidsrechters 
van Yeti’s Breda, gericht op scheidsrechterszaken. 

 
• Ervaring leert dat onheuse bejegening door spelers en toeschouwers een grote factor speelt bij het  

afhaken van (club)scheidsrechters. De houding (van het Bestuur) van de vereniging speelt hierbij een 
grote rol. De cultuur die ten aanzien van scheidsrechters wordt uitgedragen is zeer belangrijk. Naast 
de SC dient ook het voltallig Bestuur eenduidig, ondersteunend en corrigerend op te treden indien een 
clubscheidsrechter op enigerlei wijze onheus bejegend wordt voorafgaand, gedurende of na de 
wedstrijd door eigen & bezoekende spelers, ouders, coaches, begeleiders, supporters etc. 
Uitgangspunt is “Zero-tolerance”, alsook gelden de principes van “Fair play and Respect”. 
 

• Waarborgen van veiligheid en plezier voor clubscheidsrechters is het primair uitgangspunt bij de 
begeleiding.   


