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Kampong Hockey
Voor scheidsrechters
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Over de scheidsrechtersbegeleider
-

Begeleidt jeugdspelers die breedte-teams fluiten. In de regel komt dit neer
op de elftallen A t/m D vanaf team 3 en hoger.

Hockey

Is uniek, heeft zijn/haar eigen manier van coachen
Focus moet in eerste instantie liggen op het coachen, motiveren en
vertrouwen geven aan deze beginnende jeugd-scheidsrechters.
Door het geven van tips, motivatie en zelfvertrouwen, zorgt u ervoor dat
de jeugdspelers zelfverzekerd en met veel plezier wedstrijden fluiten.
Neemt de jeugdscheidsrechters in bescherming bij ongewenste situaties.

Kennis van de hockey-regels is een groot voordeel omdat je de
scheidsrechters nóg beter kunt coachen waarom je welke tips&tops geeft.
- Kennis van de hockey-regels kan worden opgedaan via:
- Het huidige KNHB veldhockey-reglement 2020-2021
- Diverse handige YouTube filmpjes van de KNHB
- Handleidingen, tips en trucs, zoals vermeld op de Kampong website
- Maar ook via…………
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Scheidsrechterscursus (!)
Hockey

- Bestemd voor de tweede-jaars A- en B-jeugdspelers
- Maar ook scheidsrechtersbegeleiders kunnen deze cursus volgen
Voordeel:
- Op een leuke, actieve manier de spelregels tot je nemen en je
hockey-kennis vergroten, zodat je de jeugdscheidsrechters nóg
beter kunt begeleiden
- Met het behalen van je scheidsrechterskaart kan je ook zelf
wedstrijden fluiten.
Volgen van cursus en/of evt. behalen van scheidsrechterskaart is
geen verplichting voor een scheidsrechterbegeleider.
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Waar allemaal op letten als begeleider?
-

Hockey

Juist toepassen van de spelregels
Hard fluiten en duidelijk wijzen
Coach de scheidsrechter dat hij/zij vaak te vinden is in of vlakbij de cirkel van
de aanvallende partij. Want daar gebeurt het meest dat van belang is voor de
wedstrijd. Beslissingen zullen in de regel ook veel eerder worden
geaccepteerd als je er als scheidsrechters vlakbij/bovenop staat.
Coaches dienen zich te onthouden van commentaar op de scheidsrechters
Wees je ervan bewust dat het een illusie is dat scheidsrechters alles zien
Stapje voor stapje. Dus niet het hele hockey-reglement tijdens de rust met de
twee scheidsrechters doornemen.
Fysieke overtredingen dienen altijd bestraft te worden.
Leg het spel stil als de situatie hierom vraagt. Bijv. als de situatie grimmiger
wordt/uit de hand dreigt te lopen.
Tenslotte: Stel je voor aanvang van de wedstrijd voor aan de coaches van
beide elftallen.
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Samengevat:
-

Hockey

De jeugdspelers die ingedeeld worden om te fluiten op uw team hebben
de begeleiding/ondersteuning en bescherming van een ouder/verzorger uit
uw team nodig.
Een absolute win-win situatie (om nogmaals het belang van een begeleider te
benadrukken). Immers, de wedstrijd van uw zoon/dochter wordt beter
gefloten door de aanwezigheid van een begeleider uit uw team.
Hierdoor verloopt de wedstrijd ook op een leuke, gezellige, plezierige en
sportieve manier.
Ook kan het voor het bezoekende team een prettige gedachte zijn als een
begeleider aanwezig is, mocht zich een onduidelijke spelsituatie voordoen.
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