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Factsheet scheidrechter- en juryzaken 2016
Respecteren en accepteren van leiding door scheidsrechters
Opgesteld worden als scheidsrechter of jurylid bij thuiswedstrijden is belangrijk om de
vereniging te laten draaien en het zijn taken die alle leden (vanaf de U16) moeten doen.
Helaas liep dat vorige seizoenen niet zo goed, vandaar dat er met ingang van seizoen 20142015 zaken zijn veranderd.
Harlemlakers vindt Play fair, show respect erg belangrijk. Daarbij hoort dat
scheidsrechters met respect behandeld dienen te worden, ook zij kunnen fouten maken.
En, bij wederzijds respect, hoort ook dat scheidsrechters én juryleden verschijnen om een
wedstrijd te fluiten of te tafelen.

Als je niet komt?
Krijg je een boete van € 25 én de fluit- of jurybeurt blijft staan.
In de week na niet-komen krijg je een mailtje met het verzoek het boete bedrag binnen 10
werkdagen te betalen, omdat anders verdere maatregelen worden genomen, conform artikel
8 Huishoudelijk Reglement. Je naam komt op de ‘zwarte lijst’ op de website van
Harlemlakers.
Scheidsrechters en juryleden die, op de wedstrijddag zelf, een beurt overnemen van iemand
die niet is gekomen, krijgen een bedrag van €10. Als de contributie is voldaan, wordt dit twee
maal per seizoen uitbetaald. Begin januari en begin mei. Deze scheidsrechters en juryleden
komen op de ‘witte lijst’ op de website.

Wat mag je van Harlemlakers verwachten?
Het indelen van scheidsrechters en juryleden bij thuiswedstrijden gebeurt op basis van
wensen, kwaliteit en beoordeling. Aanstellingen worden gepubliceerd via de mail, website en
Facebook in een twee-of driewekelijks overzicht zodat iedereen het ruim op tijd weet;
De wedstrijdsecretaris probeert gedurende het seizoen alle leden evenveel wedstrijden te
laten fluiten of jureren;
Er komen scheidsrechters clinics ter voorbereiding op het nieuwe seizoen én een thema- en
spelregelkennisavond in de winter;
Er wordt een (jeugd)verenigingspotential opgericht en je wordt dan o.a. opgesteld met
ervaren scheidsrechters;
Er wordt een praktijkbegeleidingspotential groep gestart (zodat er meer ervaren
scheidsrechters komen);
Er komt een één-daagse basiscursus spelregelbewijs (dat spelregelbewijs is verplicht voor
iedereen ouder dan 14 jaar).

Vragen?
Stuur een mailtje aan scheidsrechterzaken@harlemlakers.nl of stel ze aan
Tobias Draak, Jordy Laarman (spelers U/20) of Niek Heering (Scheidsrechters Contact
Persoon).
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Ontvangst jury en (bonds)scheidsrechters
Naast opleiding, begeleiding en aanstelling van Harlemlakers scheidsrechters is er ook de
goede ontvangst van de juryleden en de vereniging- én bondsscheidsrechters op de
wedstrijddag zelf. Het is belangrijk dat scheidsrechters (en juryleden) die zich melden om
een wedstrijd te fluiten of te jureren, weten dat ze welkom zijn, dat hun collega er is, ze
eventueel de beschikking hebben over een kleedkamer, dat het wedstrijdformulier is
ingevuld, dat de spelerspassen van beide teams klaar liggen en dat hen wordt gevraagd wat
ze in de pauze willen drinken.
Binnen Harlemlakers wordt dit als volgt georganiseerd:
• Voor alle jeugdteams is de teamouder hiervoor verantwoordelijk. De teamouder geeft na
de wedstrijd via de mail scheidsrechterzaken@harlemlakers.nl door of de opgestelde
verenigingsscheidsrechters en juryleden zijn gekomen en of er misschien iemand is
ingevallen.
• Voor alle seniorenteams ligt deze taak bij de aanvoerder.

Negen gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters
1. Er is iemand (zie hiervoor) aanwezig die de scheidsrechters ontvangt;
2. Elke scheidsrechter wordt ontvangen zoals u uw gasten thuis ontvangt;
3. U wijst hem op de mogelijkheid van het drankje van de club biedt (eventueel haalt u dat
en maakt een praatje;
4. U wijst de scheidsrechter de kleedkamer die van te voren is schoongemaakt;
5. U informeert wat de scheidsrechter in de pauze wil drinken en brengt hem/haar dat
persoonlijk;
6. Wedstrijdformulier is ingevuld en de spelerspassen liggen klaar;
7. U zorgt ervoor dat de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd goed wordt verzorgd
(geborgenheid);
8. U grijpt in als publiek, trainers, coaches, ouders voor, tijdens of na de wedstrijd
onfatsoenlijk optreedt naar de scheidsrechter;
9. Als thuis spelende vereniging is Harlemlakers verantwoordelijk voor het rechtmatig
handelen ten opzichte van scheidsrechters, officials, tegenstanders en supporters.
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