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De CS+ op één lijn stellen 
met de uitvinding van  
–pak ’m beet – het wiel is 
wat overdreven, maar dat 

deze nieuwe scheidsrechtersopleiding 
voorziet in een behoefte, is overduide
lijk. Sinds de start van de opleiding in 
 september zijn er al ruim 300 CS+’ers  
en bijna evenveel leercoaches actief op 
70 clubs. ‘Er bestond eigenlijk een groot 
gat tussen de clubscheidsrechters en 
de bondsscheidsrechters,’ zegt Carolien 
Snieders van de KNHB. ‘Je hebt natuurlijk 
wel masterclasses bij sommige clubs, 
maar er was nog geen praktijkopleiding 
voor clubscheidsrechters. We merkten 
dat er bij clubs behoefte was aan goede 
scheidsrechters die de uitdagende 
wedstrijden aankunnen. Zoals die van 
de eerstelijns B en Ajunioren, derby’s 

en duels waarbij sportief veel op het spel 
staat.’
De behoefte aan een goede praktijkop
leiding bestond al langer bij clubscheids
rechters met ambities. Dat merkten ze 
ook bij Leiden, waar dit seizoen niet 
minder dan 28 CS+’ers actief zijn. Jaap 
 Goemans, CS+coördinator en leer
coach: ‘De  arbitrage krijgt al sinds jaar 
en dag veel aandacht op onze club.  
Zo werden jonge scheidsrechters al  
begeleid door onze ‘Blauwe Jassen’ –  
ervaren arbiters die onervaren collega’s 
graag vooruit helpen. Daaruit zijn  
masterclasses en workshops ontstaan 
en de CS+ sluit daar naadloos op aan.  
Er liepen heel wat talentvolle scheids
rechters rond die de volgende stap  
wilden  maken. En de leercoaches zijn 
gekozen uit de Blauwe Jassen.’

60

Sinds de KNHB in september startte met de 
CS+ (clubscheidsrechter plus) zijn er al ruim 
driehonderd, veelal jonge talentvolle arbiters 
actief in het groene shirt. Tot tevredenheid van 
iedereen. ‘Als er beter wordt gefloten, wordt 
de sfeer op de club ook beter.’
Door Igor Wijnker

Nieuwe opleiding voor clubscheidsrechters CS+

‘ De progressie  
is soms  
ongelooflijk’
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Goemans: ‘De progressie is soms 
ongelooflijk. Het is prachtig om te zien 
als cursisten onze adviezen toepassen,  
al is het niet voor iedereen weggelegd 
om goed te leren fluiten. En arbitrage
persoonlijkheid ontwikkelen, daar 
is  zeker tijd voor nodig. Maar je hoeft 
niet alle moeilijke situaties zelf mee te 
maken: je leert ook van feedback en 
verhalen van anderen. Je leert samen 
te werken met je collega, hoe je op 
dezelfde manier positie kiest, fluit en 
beslissingen aangeeft. En dat zorgt er 
ook voor dat je geen eenlingen krijgt.  
Er ontstaat een saamhorigheidsgevoel, 
een esprit de corps. Dit alles straalt ook 
af op anderen.’
Dat is ook een belangrijk doel van de 
CS+. Carolien Snieders: ‘Als de club
arbitrage verbetert, wordt de sfeer op 
de club ook beter. De teams, coaches en 
het publiek zijn blijer.’ Een ander doel 
is het imago van de arbiter verbeteren. 
‘Dat was altijd negatief. We willen het 
fluiten cooler maken. Ook door alle  
cursisten een goodiepakket te geven, 
met onder andere een mooi shirt.’
Maar het is vooral de intensieve begelei
ding die het fluiten aantrekkelijker moet 
maken. ‘Die liet nog weleens te wensen 
over,’ zegt Snieders. ‘Maar de CS+’ers 
worden begeleid door bevlogen leer
coaches, vaak docenten die voorheen  
de spelregelcursussen deden. Echte 
 liefhebbers. Bij sommige clubs worden 
jonge arbiters gekoppeld aan ervaren 
scheidsrechters. Dat werkt ook goed.’
Jaap Goemans merkt dat de bescha
ving langzaam maar zeker weer zicht
baar wordt op de hockeyvelden. En in 
dat proces vormen de scheidsrechters 
een niet onbelangrijke schakel. ‘Ken 
je de spelregels goed en durf je beslis
singen te nemen, dan kom je weerbaar 
over. Als je spelers en coaches met een 
lach en een kwinkslag aanspreekt, dan 
bouw je mee aan een goede sfeer. En als 
je dan na afloop door beide teams wordt 
bedankt voor een goeie pot… dat is het 
mooiste dat er is.’

Je bent al behoorlijk ervaren voor  
je leeftijd. 
‘Ik kreeg al jong interesse voor  fluiten. 
Op mijn tiende won ik een keer een 
 spelregelquiz. Toen ik twaalf was floot 
ik de Epupillen en dat vond ik zo leuk 
dat ik op mijn  veertiende vervroegd 
mijn scheidsrechterskaart heb gehaald. 
Daarna werd ik dus gevraagd de CS+  
te doen en heb ik heel veel gefloten  
in de zaal. En een paar maanden later 
floot ik al de dames 1.’
Wat heb je dit seizoen zoal geleerd?
‘Ik fluit tegenwoordig met een  vaste 
partner, een heel ervaren scheids
rechter. Ik heb veel geleerd over 
 positionering en de timing. Bijvoorbeeld 

‘Spelen of  
fluiten? Fluiten!’
Egbert van Laer (15), spelend 
lid van De Mezen, doet CS+  
bij Amersfoort

Welke wedstrijden fluit je het liefste? 
‘Ik ben de enige CS+’er op mijn club  
De Mezen (in Harderwijk), maar fluit 
ook één keer per maand in Amersfoort 
op hoger  niveau. In oktober floot ik een 
wedstrijd waarin het erom ging wie 
van de teams landelijk ging spelen. Dan 
staat er veel op het spel en dat geeft mij 
wel een kick.’

wanneer je meekomt en het  specifiek  
op één ding letten: bij een scoop kijkt  
de een naar de aankomst en de ander 
naar het vertrek. De  onderlinge commu
nicatie is belangrijk: wat ga je bestraf
fen? Dat moet je op elkaar afstemmen.’
Word je anders benaderd nu je een 
groen shirt draagt? 
‘Dat shirt geeft iets meer vertrouwen.  
Je hebt een streepje voor, al krijg je ook  
opmerkingen als: dat had je gezien moe
ten hebben scheids, want jij bent CS+.’
Accepteer je zo’n opmerking? 
‘Dat ligt eraan: als er al veel is gebeurd, 
is het een consequentie waard. Ik heb er 
nooit zo’n moeite mee om in te grijpen. 
Er zijn al lastige wedstrijden geweest 
waarin ik coaches heb wegge stuurd met 
rode kaarten. Je moet extra alert zijn als 
je een team krijgt dat op stap is geweest 
en zondagochtend vroeg speelt. Dan zijn 
de spelers minder fit en moet je ervoor 
zorgen dat het geen hakpartij wordt.’
De agressie in de kiem smoren. 
‘Met mijn leeftijd en lengte valt dat niet 
mee. Ik ben 1.70 meter.’
Je bent toch nog niet uitgegroeid? 
‘Dat hoop ik niet.’
Confrontaties en gezeur  maken het 
minder aantrekkelijk om scheids-
rechter te zijn. Merk je dat bij team-
genoten die nu ook moeten fluiten? 
‘Het is gewoon niet populair. Twee à vijf 
procent vindt het leuk, het over grote  
deel vindt er niks aan of is zelfs bang. 
Soms word ik gefloten door  jonge 
scheidsrechters die niet eens een straf
corner durven te geven. Ja, dan is het 
wel moeilijk om me in te houden.’
Jij kunt het nu nog combineren? 
‘Mijn zaterdag is helemaal bezet door 
hockey. Speel ik uit, dan kan ik alleen 
’s ochtends fluiten. Als ik een keer een 
wedstrijd moet afzeggen omdat ik in 
Amersfoort moet fluiten, is dat niet erg. 
Maar dat is nog niet gebeurd.’
Volgens mij weet ik je antwoord al, 
maar wat vind jij leuker: spelen of 
fluiten? 
‘Fluiten!’

‘Ik vond fluiten  
al leuk toen ik zes 
was’
Eleonoor Jordans (16), spelend 
lid en cursist CS+ bij De Dommel

Zijn er meer meiden uit jouw team 
(de A1) die graag fluiten? 
‘Haha nee, helemaal niet. Ik zeg  altijd: 
als je een leuk team moet fluiten, dan 
neem ik de beurt van je over. Dat  laten 
ze graag aan mij over. De meesten 
 vinden het eng met al die commentaren.’
Jij niet? 
‘Ik vind dat juist leuk. Als je bijvoor
beeld twee teams hebt met dezelfde 
 sokken en ik vooraf zeg dat ze iets over 
de kousen moeten doen. Als ze dan heel 
moeilijk doen, dan weet ik al: dit wordt 
een vervelende wedstrijd.’
En wat is daar dan leuk aan? 
‘Om daar de baas over te zijn. Toen ik 
heel jong was, ben ik eens naar een 

coach gelopen die voortdurend opmer
kingen maakte en gaf hem het fluitje. 
‘Hier, doet u het maar.’ Dat wilde hij  
ook niet, maar het hielp wel.’
Leiding geven ligt jou wel. 
‘Ik vond fluiten al leuk toen ik zes was. 
En ik heb chronische spierklachten en 
kon daarom een lange tijd niet spelen, 
maar fluiten ging nog wel. Toen ben ik 
dat gaan doen, ik floot vaak twee keer 
op een dag. Het ging steeds beter, ik 
kreeg complimenten en toen ben ik echt 
besmet met het fluitvirus. En nu fluit ik 
heel trots in mijn groene shirt.’
Heb je al veel opgestoken van de 
CS+-opleiding? 
Giechelend: ‘Toen ik nog nooit op hoog 
niveau had gefloten, leidde ik een oefen
wedstrijd van heren 1 en deed  iemand 
een scoop. Ik dacht: ‘Oh help, hoe gaat 
dat ook weer?’ Ik let nu beter op mijn 
looplijnen. En ik floot altijd heel snel, 
 tegenwoordig pas ik vaker voordeel toe. 
Wat ook leerzaam is: met cursisten of  
de leercoach naar een wedstrijd kijken. 
Zij zien vaak dingen die ik niet zie.’  •

‘Na afloop worden bedankt  
voor een goeie pot, is het 

mooiste dat er is’


