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Veel gestelde vragen en antwoorden 
 
Ik ben ingedeeld om een wedstrijd te fluiten, maar ik kan niet op die datum/tijd. Wat moet 
ik nu doen? 
Als je niet kunt fluiten, zoek je zelf een vervanger. Je geeft aan de indeler door welke 
vervanger voor jou in de plaats de wedstrijd fluit. Dit doe je via de mail waarin je bent 
aangewezen als scheidsrechter. Als het niet lukt binnen je team een vervanger te 
regelen, kan je een beroep doen op de scheidsrechterspoule. Stuur hiervoor een appje 
naar 06-28845529. Je betaalt de vervanger uit de poule hiervoor een vergoeding. Als je 
niet komt opdagen zonder bericht en de club moet op het laatste moment een vervanger 
regelen uit de poule, dan betaal je hiervoor ook een vergoeding. 
 
Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb geen scheidsrechterkaart. Dan kan ik toch 
geen wedstrijd fluiten? 
Waarschijnlijk ben je ingedeeld voor een wedstrijd van de jongste jeugd. Daar heb je 
geen kaart voor nodig. Kijk op de site (je vindt een link op deze pagina) voor de 
spelregels voor de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen en 8-tallen). Ben je ingedeeld bij een 
elftalwedstrijd, stuur dan even een mail naar arbitrage@mhcheesch.nl. 
 
Wanneer moet ik een scheidrechterkaart halen? 
Alle leden vanaf de Tweedejaars C-jeugd worden opgeroepen voor een 
scheidsrechtercursus. De cursus bestaat uit een E-learning, afgesloten met een examen 
op de club. 
 
Ik vind fluiten leuk. Is er een mogelijkheid om hier meer mee te doen? 
Ja, je kunt een CS+ scheidsrechter worden. Dit zijn scheidsrechter die extra worden 
opgeleid op vooral het gebied van houding en positionering. Deze scheidsrechters 
fluiten vaker en ook wedstrijden van een hoger niveau. Interesse? Meld je aan via 
arbitrage@mhcheesch.nl. 
 
Bij onze wedstrijd is er een scheidsrechter niet op komen dagen, wat moet ik nu doen? 
Meld dit altijd bij de dienstdoende TC’er en bij het volgende e-
mailadres arbitrage@mhcheesch.nl 
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