
Informatie scheidsrechters 
 
Alle wedstrijden bij MHV worden gefloten door leden en/of vrijwilligers. Alle jeugdleden vanaf de B-
jeugd moeten hun scheidsrechterskaart halen en worden nadien ingedeeld om te fluiten. Vanaf de A-
jeugd ben je zonder kaart niet speelgerechtigd. De KNHB ondersteunt dit beleid. 
 
Seniorenteams fluiten elkaars wedstrijden. Alleen de scheidsrechters uit de betaalde poule mogen 
betaald krijgen voor het overnemen van een fluitbeurt. Betaalde scheidsrechters zijn bij 
jeugdwedstrijden niet toegestaan! Scheidsrechters onder de achttien jaar mogen zonder 
toestemming van de scheidsrechterscommissie geen seniorenwedstrijden fluiten. 
 
De scheidsrechterscommissie houdt nauwkeurig bij dat elke jeugdscheidsrechter en elk 
seniorenteam even vaak wordt ingedeeld om te fluiten per seizoen. Hierbij streven we ernaar 
iedereen evenredig in te delen, echter hebben we hier te maken met meerdere factoren die een iet 
wat scheve verdeling kunnen creëren. 
 
De scheidsrechterscommissie poogt iedere scheidsrechter te beoordelen en zo nodig te begeleiden. 
Om dit te kunnen structureren heeft elke scheidsrechter een status. Bij het inplannen van de 
scheidsrechtersindeling bekijken we welke wedstrijd welk niveau scheidsrechters nodig heeft. 
Wil je weten welke status jij hebt? Dit kun je opvragen bij de scheidsrechterscommissie of bij jouw 
begeleider. 
 
Ben je niet in staat om je fluitbeurt te verrichten? Verzorg dan passende vervanging. Vrijwilligers 
worden alleen ingedeeld op momenten dat ze beschikbaar zijn. 
 
Wat gebeurt er bij een no show? Wanneer je niet bent komen fluiten en ook geen vervanging hebt 
verzorgd, resulteert dat in een wedstrijd schorsing en de mogelijke kosten worden op jou verhaald. 
Probeer afwezigheid te voorkomen door de arbitragemails nauwkeurig bij te houden en tijdig te 
handelen wanneer je niet kunt fluiten. 
 
Laat je je vervangen? Geef dit dan altijd door aan arbitrage@mhvmaarssen.nl. De scheidsrechters die 
in het wedstrijdschema vermeld staan zijn verantwoordelijk voor de fluitbeurt. 
 
We hopen dat iedereen met plezier en toewijding zijn fluitbeurten voldoet en dat MHV Maarssen in 
de toekomst altijd kan blijven beschikken over een kwalitatief hoog opgeleide scheidsrechtersclub. 
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