Regels t.a.v. fluiten
Er bestaan nogal wat onduidelijkheden wat betreft het fluiten op VMHC Pollux. Hieronder vind je de
leidraad die de Arbitragecommissie gebruikt om ervoor te zorgen dat er voor alle competitie- en ook
oefenwedstrijden in het seizoen scheidsrechters staan opgesteld.

Aantal beurten
De KNHB stelt dat je vanaf 16 jaar verplicht een aantal wedstrijden per seizoen moet fluiten. Binnen VMHC
Pollux heeft elk A-jeugdlid en seniorlid van VMHC Pollux de plicht een aantal wedstrijden per seizoen te
fluiten. Gemiddeld komt dit uit op 5 à 6 wedstrijden per seizoen.
Bij onvoldoende scheidsrechters voor onze thuiswedstrijden delen we echter ook tweedejaars B-spelers –
en eventueel ook eerstejaars B-spelers – in om te fluiten. In dat geval word je ingedeeld bij wedstrijden van
de D-jeugd samen met een meer ervaren scheidsrechter. Óf we proberen ervoor te zorgen dat iemand
vanuit de Arbitragecommissie langs het veld staat om te begeleiden.

Voorkeur voor dag
Aan het begin van het seizoen kun je opgeven of je liever op zaterdag of zondag fluit. Hiervoor moet wel
een goede reden worden opgegeven. Stuur hiervoor een mail naar de Arbitragecommissie. We proberen
zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren, maar dat lukt niet altijd.

Indeling
We proberen de indeling ongeveer twee weken van tevoren rond te hebben. Dit kan echter korter zijn door
een herindeling en wijzigingen bij de bond. Zodra de indeling rond is, sturen we iedereen een mail. Het is
belangrijk dat het juiste e-mailadres bij ons bekend is. Het e-mailadres waarop je bericht krijgt, kun je zelf
aanpassen in de app (ga naar Profiel) of door in te loggen op de website van VMHC Pollux (ga naar Profiel).
De indelingen zijn echter ook altijd terug te vinden in het wedstrijdschema op onze website.
We krijgen regelmatig bericht van mensen die op bepaalde data niet kunnen fluiten, vanwege vakantie,
blessures, etc. Als je dit tijdig aangeeft bij de Arbitragecommissie, kunnen we hier rekening mee houden.
Dit voorkomt ongemak. Meld het dus even als je op vakantie gaat of als je een blessure hebt. Zet in je
bericht de reden van je (mogelijke) afwezigheid en een datum waarop je wel kunt fluiten.

Scheidsrechterskaart
Ieder spelend seniorlid is verplicht een scheidsrechterskaart te hebben. Mocht je deze echter nog niet
hebben, dan word je opgesteld voor een Jongste-jeugdwedstrijd. Dit is altijd op zaterdag.

Afkopen fluitbeurten gehele seizoen
Op VMHC Pollux bestaat de mogelijkheid om je fluitbeurten voor het hele seizoen af te kopen. Dit kost
€ 150,- per seizoen.
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Afkooplijst
Mocht je onverhoopt niet kunnen fluiten op de dag dat je bent ingedeeld en ruilen is ook niet mogelijk,
dan kun je je fluitbeurt afkopen bij iemand van de afkooplijst. Dit kost € 20,- per keer. De afkooplijst is terug
te vinden op de webpagina Arbitrage. Je blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de fluitbeurt.

Opgeven voor afkooplijst
Graag doen wij een oproep aan leden om je op te geven voor de afkooplijst. Elk weekend zijn er leden die
zoeken naar iemand die hun fluitbeurt wil overnemen. Per beurt kun je € 20,- verdienen. Dit is een mooie
verdienste voor nog geen anderhalf uur fluiten. Opgeven kan het gehele seizoen via een mail aan de
Arbitragecommissie.

Scheidsrechterscursussen
We proberen elk jaar een aantal scheidsrechterscursussen aan te bieden. Zo’n cursus bestaat uit 3 lesavonden in combinatie met e-learning. Op de 4e avond volgt het examen.

Boetes
Kom je niet opdagen voor een wedstrijd waarvoor je bent ingedeeld, dan is de boeteregeling van kracht:
•
•
•

1e keer niet komen fluiten: boete bedraagt € 30,- en je wordt zo snel mogelijk opnieuw ingedeeld.
2e keer niet komen fluiten: boete bedraagt € 60,- en je wordt zo snel mogelijk opnieuw ingedeeld.
3e keer niet komen fluiten: schorsing te bepalen door het bestuur.

2

Seizoen 2020/2021

