
 

Voorwoord 
 
Namens de handbal vereniging heeft de scheidsrechterscommissie een beleidsplan opgesteld om 
handballen mogelijk te maken en de doelstellingen van de vereniging te ondersteunen. 
 
Hierin staan de belangrijkste doelstellingen en afspraken die wij proberen te bereiken vanuit de 
scheidsrechterscommissie. Hier staan wij voor, dit willen wij bereiken. Dit kunnen wij echter niet 
alleen. Hiervoor zullen wij dan ook afstemming zoeken met het bestuur, andere commissies en de 
leden. Zonder hen kunnen wij de doelen niet waarmaken. 
 
Omdat het volledige beleidsplan een nogal lijvig document is geworden is besloten om een 
ledensamenvatting te maken met hierin de belangrijkste elementen voor de leden zoals de 
mogelijkheden in het kader van opleidingen en de scheidsrechterregeling. Aan de samenvatting 
kunnen geen rechten worden ontleend en zal altijd verwezen worden naar het formele 
beleidsdocument. 
 
Voor vragen over begeleiding of de inhoud van het beleidsdocument kunt u contact opnemen met de 
leden zittende in de scheidsrechtercommissie of door te mailen met: 
scheidsrechters@handbaldynamico.nl 
 
Namens de leden van de scheidsrechtercommissie 
Carlijn Kleinpenning 
Sjoerd Mangnus 
Joost Meulendijks 
Moniek Romein-Boosten 
Johnny Romein  



 
Communicatie 
 
Als scheidsrechterscommissie vinden wij het belangrijk dat iedereen op en naast het veld met 
hetzelfde niveau van respect en acceptatie worden benaderd. Wetende dat wij allemaal fouten maken, 
coaches, spelers en scheidsrechters, blijft het belangrijk om elkaar op een normale wijze tegemoet te 
treden. Dit geldt niet alleen voor de scheidsrechters van onze eigen vereniging maar ook de 
scheidsrechters die wij elders tegenkomen. Als belangrijkste punten willen wij het volgende graag 
meegeven:  

• Spelers en coaches hebben een positieve houding naar de scheidsrechter. 
• Als je het niet eens bent met de scheidsrechter, stimuleer je hem om met een bepaalde situatie 

bezig te zijn in plaats van dat je hem afkraakt op wat hij fout heeft gedaan. 
• Als je het niet eens ben met de scheidsrechter, help je hem te leren van het spel in plaats van 

hem enkel te wijzen op zijn fouten zonder positieve bijdrage. 
 
Opleiding 
 
Binnen de handbalsport zijn scheidsrechters hard nodig om alle wedstrijden te bemannen. Het is dan 
ook belangrijk dat wij binnen Dynamico voldoende kwalitatief goed opgeleide scheidsrechters hebben. 
Dit begint natuurlijk bij regelkennis voor de spelers en de coaches. De coaches vanaf de C-jeugd en 
hoger en de spelers van de A-jeugd en hoger dienen dan ook in bezit te zijn van het spelregelbewijs. 
Om hieraan te kunnen voldoen bestaat de mogelijkheid dat de A-jeugd leden en de coaches kunnen 
aansluiten bij een theoriegedeelte wat als onderdeel van de jeugdscheidsrechtersopleiding wordt 
verzorgd van ongeveer 1,5 uur. 
 
De jeugdscheidsrechtersopleiding wordt primair verzorgd voor de spelers van de B-jeugd. Hierin zit 
dus ook het behalen van het spelregelbewijs geïntegreerd waardoor deze spelers al voorbereidt zijn 
voor doorstroom naar de A-jeugd.  Naast het theoretische gedeelte over de regels en hoe 
jeugdwedstrijden geleidt dienen te worden, bestaat de mogelijkheid om tijdens het fluiten van de 
wedstrijden begeleidt te worden door ervaren bondsscheidrechters die uitkomen op verschillende 
niveaus in de competities.  
 
Mocht het ons lukken om enkelen van jullie te enthousiasmeren om ook andere wedstrijden te fluiten 
dan de jeugd, bestaat de mogelijkheid om de opleiding tot verenigingsscheidsrechter of zelfs het 
bondstraject te volgen.  
 
Leverplicht en vergoedingen 
 
Om alle wedstrijden te kunnen bemannen ontkomen wij er niet aan om de spelers vanaf de B-jeugd in 
te delen op wedstrijden. Er bestaat voor alle scheidsrechters, ongeacht de leeftijd of ervaring, de 
mogelijkheid om begeleidt te worden tijdens de wedstrijd.  
De B-jeugd worden ingedeeld op wedstrijden om te kunnen voldoen aan de eisen voor het 
jeugdscheidsrechters diploma.  
De A-jeugd worden ingedeeld om minimaal 2 wedstrijden. 
De senioren worden ingedeeld op minimaal 3 wedstrijden.  
 
Er bestaat de mogelijkheid voor de A-jeugd en hoger om meer te fluiten dan waarvoor ingedeeld. De 
A-jeugd ontvangt hiervoor 7,50 euro per meer dan 2 gefloten wedstrijden en de senioren 10 euro per 
meer gefloten wedstrijden.  
 
 



 
 
Afkoopregeling 
 
Naast de mogelijke vergoedingen die de scheidsrechters ontvangen, hebben de leden ook de 
mogelijkheid om af te kopen.  
Betreffende leden in de genoemde leeftijdscategorieën (A-jeugd en senioren) krijgen voor aanvang 
van de competitie een inventarisatieformulier uitgereikt, al dan niet digitaal toegezonden. Met de 
hierin aangegeven wensen, (on)mogelijkheden en bijzonderheden kan de scheidsrechterscommissie 
de organisatie en indeling van competitiewedstrijden invulling geven. Ook niet spelende 
geïnteresseerde leden, trainers, coaches en/of ouders kunnen (jeugd)wedstrijden fluiten. Hiervoor 
kunnen zij het bestemde inventarisatieformulier dat op de site geplaatst wordt, invullen.  
 
Wanneer een lid geen inventarisatieformulier inlevert of geen betaling uitvoert, gaat hij akkoord met 
de regeling om een minimaal aantal van 2 wedstrijden (A-jeugd) of 3 wedstrijden (senioren) te fluiten. 
 
Leden die met redenen aangeven niet in staat te zijn tot het leveren van deze ‘verenigingsbijdrage’ 
kunnen dit kenbaar maken op het inventarisatieformulier. De scheidsrechterscommissie zal in overleg 
met het bestuur besluiten of deze scheidsrechter al dan niet verplicht is om het afkoopbedrag te 
betalen of vrijstelling hiervoor krijgt. Let wel: iedere zaak wordt individueel behandeld en staat op 
zichzelf. 
 
De afkoopregeling is als volgt: 

• B-jeugdleden hebben geen mogelijkheid tot afkopen aangezien zij verplicht worden minimaal 
1 jaar ervaring op te doen met het fluiten. 

• A-jeugdleden kunnen hun verplichte aantal wedstrijden (2 stuks) afkopen tegen een bedrag 
van € 20,-. 

• Senioren leden kunnen hun verplichte aantal wedstrijden (3 stuks) afkopen tegen een bedrag 
van € 30,-. 

• De afkoopregeling is pas definitief als het verschuldigde bedrag is overgemaakt naar het 
bankrekeningnummer van Dynamico. Dit dient vóór het verstrijken van de deadline van het 
inventarisatieformulier gedaan te worden. Deze deadline is ieder seizoen verschillen, maar zal 
liggen op 4 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen. Het bankrekeningnummer van HV 
Dynamico is NL81 RABO 0120 0278 52. 

• Met het bedrag dat wordt verkregen via de afbetalingen, kunnen de vergoedingen uitgekeerd 
worden aan de scheidsrechters die extra fluiten boven op hun verplichte aantal. 

 
 


