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De thuiswedstrijden van onze (jeugd)teams worden over het algemeen gefloten door (spelende) leden van onze 
eigen vereniging. Een certificaat of diploma is voor het leiden van een (jeugd)wedstrijd niet altijd verplicht. Als 
vereniging vinden wij het echter wel belangrijk dat een (jeugd)scheidsrechter zelfverzekerd en met plezier op 
het veld staat. Daarom bieden wij opleidingen, (bij)scholingen en begeleiding aan voor zowel startende als meer 
ervaren scheidsrechters. Om de regeling goed leesbaar te maken volgt eerst een toelichting op enkele begrippen: 
 

• HandbalMasterZ   Het spelregelbewijs van het Nederlands Handbal Verbond (NHV)  
verplicht voor ieder spelend lid die naar de A-jeugdcategorie gaat. 

• Jeugdscheidsrechter  In het bezit van het certificaat jeugdscheidsrechter (interne  
opleiding), fluit in principe tot en met D-jeugd. 

• Verenigingsscheidsrechter In het bezit van het diploma verenigingsscheidsrechters (NHV  
opleiding), fluit breedtesportwedstrijden bij de eigen vereniging. 

• Bondsscheidsrechter  In het bezit van het diploma bondsscheidsrechter (NHV opleiding),  
fluit wedstrijden in de wedstrijdsport op aanwijzing door het NHV. 

 
Scheidsrechtersindeling 
De vereniging is belast met het indelen van scheidsrechters op alle jeugdwedstrijden en wedstrijden in de 
breedtesport. Wedstrijden in de wedstrijdsport (‘divisieniveau’) worden door het NHV voorzien van een 
bondsscheidsrechter. In principe worden de wedstrijden tot en met D-jeugd geleid door jeugdscheidsrechters (in 
opleiding) en wedstrijden vanaf C-jeugd en ouder door verenigingsscheidsrechters. Omdat dit niet altijd mogelijk 
is, zijn wij ook soms genoodzaakt om scheidsrechters zonder certificaat of diploma als scheidsrechter in te zetten. 
Dit is helaas onvermijdelijk en wordt derhalve ook toegestaan door het NHV. 
 
Voorafgaand aan het seizoen vragen wij alle (structurele) jeugd- en verenigingsscheidsrechters om hun 
beschikbaarheid door te geven. Wij proberen vervolgens zoveel mogelijk wedstrijden te bezetten met deze 
scheidsrechters. Wedstrijden die na het indelen van deze scheidsrechters nog niet zijn voorzien, worden 
toebedeeld aan (spelende) leden binnen de vereniging. 
 
Dit betekent dat wij (spelende) leden vanaf de C-jeugd als scheidsrechter indelen op jeugdwedstrijden. 
Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met de leeftijden van de scheidsrechter(s) en spelende teams. Ook 
delen wij dan altijd twee scheidsrechters per wedstrijd in. Dit doen wij omdat samen fluiten vaak een 
vertrouwder gevoel geeft. 
 
Indien een (spelend) lid ingedeeld staat op een moment dat hij/zij niet kan, dan draagt hij/zij zelf de 
verantwoordelijkheid voor het ruilen of vervanging. Bij verzuim zal de vereniging deze verantwoordelijkheid van 
het lid overnemen. In vele gevallen zal de scheidsrechter van de wedstrijd van het verzuimend lid worden 
omgezet naar de vrijgekomen wedstrijd en het (team van het) verzuimend lid is vervolgens zelf verantwoordelijk 
voor het zoeken naar een scheidsrechter voor de eigen wedstrijd. 
 
Opleiding, (bij)scholing en begeleiding 
Binnen Eksplosion ’71 wordt ieder (spelend) lid opgeleid tot jeugdscheidsrechter. Deze opleiding maakt 
onderdeel uit van ons technisch (opleidings)plan. Eenmaal per twee jaar wordt de cursus jeugdscheidsrechter, 
in combinatie met HandbalMasterZ, intern voor C- en B-jeugdleden aangeboden. De opleiding voor verenigings- 
en/of bondsscheidsrechter is niet verplicht. Wel moedigen wij iedereen aan om binnen de handbalsport de eigen 
kennis en kunde te verrijken. Dit kan als scheidsrechter, maar vanzelfsprekend ook als (bijvoorbeeld) trainer. 
Indien gewenst is er altijd begeleiding aanwezig bij de te fluiten wedstrijden. 
 
Vergoeding 
Jeugd- en verenigingsscheidsrechters tot en met B-jeugd ontvangen geen vergoeding. Indien een scheidsrechter 
minimaal 10 wedstrijden per seizoen fluit, ontvangt hij/zij tweejaarlijks een nieuw tenue. Verenigings-
scheidsrechters ontvangen een vergoeding van € 10 ,- voor elke wedstrijd in de C-jeugdcategorie of hoger. Bonds-
scheidsrechters ontvangen een vergoeding van € 350 ,- per seizoen voor het uitoefenen van de leveringsplicht. 


