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Doel
Het is alweer een aantal jaren geleden dat Jumping Giants de gehanteerde richtlijnen rond
spelleiding onder de loep heeft genomen. In het seizoen 2014-2015 heerste er onduidelijkheid
rondom de spelleiders in de club. Met dit arbitrageplan proberen we te zorgen voor duidelijkheid en
we hopen dat de kwaliteit van de spelleiders hierdoor verbetert. In het plan zal een opleidingsplan en
een duidelijke werkwijze worden opgenomen. We willen gestructureerder gaan opleiden en ervoor
zorgen dat voor iedereen duidelijk is waar hij/zij aan toe is. De Bond legt ook steeds meer
verplichtingen op en verandert de komende jaren wat punten rondom de spelleider, deze wijzigingen
zijn voor zover bekent bij het opstellen opgenomen in dit plan.
Het voornaamste doel van dit plan is het opleiden van leden tot goede spelleiders aan de hand van
een opleidingsplan. Verder willen we ervoor zorgen dat wedstrijden leiden leuker wordt en de angst
bij spelleiders weg wordt genomen. Een ontspannen sfeer rondom het fluiten en tafelen is een doel
dat we dan ook zeer graag willen bereiken, zodat er een sportief klimaat heerst in onze club. Binnen
de teams, op het veld, maar natuurlijk ook op de tribune.
Tijdens de algemene ledenvergadering in het begin van seizoen 2015-2016 zal het arbitrageplan
worden voorgelegd ter goedkeuring.

2

Arbitrageplan | Jumping Giants

Beleid
In onze club geldt het volgende per leeftijdsgroep:
-

Vanaf 12 jaar: tafelcursus voor alle leden (ouders welkom).
Vanaf 14 jaar: BS1 verplicht voor alle leden.
Vanaf 15 jaar: BS2 verplicht voor alle leden.
Vanaf 18 jaar: BS3 verplicht voor alle competitiespelende leden.*
Met talenten wordt besproken of zij de BS4 willen doen.
Met een geldige reden is dispensatie tot het behalen van een van bovenstaande cursussen
voor twee jaar mogelijk, dit wordt gedaan in overleg met de opleidingscommissie. Latere
instromers krijgen een jaar meer dispensatie.

*De BS3 wordt tijdelijk uitgesteld totdat duidelijk is wat de BS3 cursus in gaat houden.

Bovenstaande cursussen en workshops worden zoveel mogelijk binnen de vereniging georganiseerd
in overleg met de Bond. De BS1 wordt in principe ieder jaar aangeboden en geregeld door de
opleidingscommissie. De BS2 en BS3 vinden binnen de regio plaats onder begeleiding van de Bond.
In het begin van het seizoen wordt er door de commissie bekeken of er een spelregelbijeenkomst
voor alle leden met tenminste een verenigingscursus georganiseerd moet worden. Wanneer deze
georganiseerd wordt, worden hierin de nieuwe regels besproken, evenals de veranderingen vanuit
De Bond.

Eisen van de basketbalbond
-

Vanaf september 2016 wordt iedereen van 14 jaar en ouder verplicht om zijn BS1 te behalen.
Dit gaat gebeuren via een internetapplicatie.
Alle coaches en scheidsrechters zijn lid van de NBB.
Alle coaches hebben, afhankelijk van de competitie, de bijbehorende licentie.
Alle wedstrijden hebben twee scheidsrechters en twee tafeljuryleden.

Niveau
Eredivisie
Promotiedivisie
Eerste divisie
Tweede divisie
Afdeling
1ste klasse
Afdeling
2de klasse
Enzovoorts

Mannen
Senioren
n.v.t.
BS4
BS4
BS3
BS3

Vrouwen
Senioren
BS4
BS4
BS3
BS3
BS3

Jeugd
U18 t/m U22
BS4
BS4
BS3
BS3
BS2

Jeugd
U10 t/m U16
BS3
BS3
BS3
BS3
BS2

BS2

BS2

BS2

BS2

BS2

BS2

BS2

BS2
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Opleiding
De tafelcursus wordt in principe ieder jaar in het begin van het seizoen georganiseerd en is verplicht
voor iedereen vanaf twaalf jaar. Ouders zijn hier ook welkom. Spelers zullen hierna ingedeeld
worden bij wedstrijden naast een ervaren tafelaar of als derde tafelaar.
De 24-seconden-klok uitleg zal aan het begin van het seizoen plaatsvinden. Hiervoor worden de U18
teams en hoger uitgenodigd. Deze cursus zal ongeveer een half uur duren, waarbij een hand-out
wordt toegelicht. Er zal geprobeerd worden om voor de 24-seconden-klok 2 man in te delen of
iemand extra te vragen voor de eerste helft, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn.
In principe wordt er ieder jaar een BS2 georganiseerd door de club of in samenwerking met een club
in de buurt. Het opleidingslid van de technische commissie zal dit voor zijn rekening nemen.
Wanneer spelers hun BS2 behalen, ontvangen zij een fluitje en een scheidsrechtersshirt in bruikleen.
Alle geslaagden van het jaar zullen worden vermeld in de nieuwsbrief van december, op de website
en op onze Facebookpagina. Vanaf 2016 kan Een lid alleen deelnemen aan de BS2 wanneer hij in het
bezit is van een spelregelbewijs. Voor het behalen van het spelregelbewijs wordt iedereen online
uitgenodigd.
Als een speler niet in staat is om zijn BS2 te halen op het moment dat dat verplicht is, krijgt deze
speler dispensatie voor twee jaar wanneer deze speler een geldige reden heeft. Na deze twee jaar
moet deze speler zijn BS2 behaald hebben. Wanneer deze speler na twee jaar nog niet zijn BS2 heeft
behaald, mag hij geen competitie meer spelen totdat hij zijn BS2 behaald heeft.
De BS3 wordt georganiseerd in de regio door de Bond bij voldoende aanmeldingen. Iedereen van 18
jaar en ouder die spelend lid is, wordt verplicht deze te behalen. Ook hierbij geldt een dispensatie
van twee jaar indien geldige reden. Het staat een lid altijd vrij om een opleiding in aan andere regio
te volgen in verband met bijvoorbeeld op kamers zitten of werk. Wanneer een speler na deze twee
jaar nog steeds niet zijn BS3 heeft behaald, mag deze speler geen competitie meer spelen totdat hij
zijn BS3 behaald heeft.*
*De BS3 wordt tijdelijk uitgesteld totdat duidelijk is wat de BS3 cursus in gaat houden.
BS4 wordt besproken met talenten.

Inhoud cursussen
Tafelcursus
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Inhoud: hoe het sheet in te vullen en hoe om te gaan met het scoringsbord.

24-seconden-klok
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Inhoud: uitleg knoppen systeem en uitleg tijdregels.

BS1 (spelregelbewijs)
Leeftijd: vanaf 14 jaar (leden die al een scheidsrechterscertificaat bezitten zijn uitgesloten)
Inhoud: spelregels
Hoe te behalen: digitaal te maken op basketballmasterz.nl, hierop staat wat iedereen moet kunnen
en kennen en kun je oefenen. Daarna kun je een online-examen aanvragen en wanneer je dit haalt,
krijg je een spelregelbewijs.
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BS2 (verenigingscursus/F-cursus)
Leeftijd: vanaf 15 jaar
Toelating: in bezit zijn van spelregelbewijs.
Inhoud: weerbaarheid en arbitrage.
Hoe te behalen: de cursus volgen en daarna praktijkbeoordeling bij een wedstrijd.

BS3 (E-cursus)
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Toelating: verenigingscursus behaald hebben.
Inhoud: spelregels, arbitrage, TTC en weerbaarheid.
Hoe te behalen: cursus volgen en examen behalen.
*De BS3 wordt tijdelijk uitgesteld totdat duidelijk is wat de BS3 cursus in gaat houden.
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Begeleiding
Bij de tafeljury wordt begeleiding geregeld door naast een onervaren kracht altijd een ervaren kracht
in te delen of door het onervaren lid als derde persoon aan de tafel in te delen. Daarnaast zal er een
zaalwacht aanwezig zijn die de onervaren kan helpen en aanwijzingen geeft.
Bij de scheidsrechters is er per wedstrijd voor iedere startende scheidsrechter de mogelijkheid om
een begeleider/maatje te krijgen. De startende scheidsrechter kan wanneer hij een wedstrijd moet
fluiten een verzoek indienen bij de opleidingscommissie, die dan een begeleider zal regelen. Dit
verzoek moet minstens 3 dagen van te voren gedaan worden bij de begeleidingscommissie door een
mail te sturen naar begeleiding@jumpinggiants.nl. De indelingscommissie kan echter al op voorhand
een begeleider hebben ingedeeld.
De begeleider zal de wedstrijd voor- en nabespreken met de startende scheidsrechter en tips en tops
geven tijdens de rust en/of in time-outs. Het eerste kwart/eerste helft loopt de begeleider mee met
de scheidsrechter zonder fluit. De tweede helft gaat de scheidsrechter aan de tafel zitten en vult hij
het beoordelingsformulier in.
De opleidingscommissie bestaat uit enkele mensen die medeverantwoordelijk zijn voor het
theoretische gedeelte van de opleiding (cursus/workshops) en de begeleiding van startende
scheidsrechters. Deze commissie maakt een jaarplanning aan het begin van het seizoen en kijkt mee
naar de mogelijkheden om de cursussen elders in het land te volgen voor leden die op kamers
wonen.
De voorzitter van de opleidingscommissie is tevens lid van de technische commissie. De
begeleidingscommissie krijgt een eigen e-mailadres: begeleiding@jumpinggiants.nl. Naar dit emailadres kunnen startende scheidsrechters mailen wanneer zij begeleiding willen bij een wedstrijd
of wanneer zij vragen hebben.

6

Arbitrageplan | Jumping Giants

Organisatie en indeling
De opleidingscommissie bestaat uit een voorzitter en daarnaast een aantal leden. Deze commissie
regelt de opleidingen van spelleiders en de begeleiding. Verder regelt deze commissie ook het
sanctiebeleid. De voorzitter zorgt dat dit geregeld wordt met hulp van zijn commissie en het bestuur.
Deze voorzitter zal ook plaatsnemen in de technische commissie. De opleidingscommissie stelt ieder
jaar een jaarplanning op voor het aanbod van de cursussen, in het komende seizoen. Zij zorgt ervoor
dat het spelleidersbeleidsplan wordt uitgevoerd en actueel blijft.
De indeling van de tafelaars en scheidsrechters zal gemaakt worden door de indelingscommissie.
Deze zal zorgen dat alle leden evenveel worden ingedeeld om te fluiten en/of te tafelen. Startende
scheidsrechters zullen voornamelijk worden ingedeeld op U12- en/of U14-wedstrijden. Wanneer de
startende scheidsrechter begeleiding aanvraagt, zal de voorzitter van de opleidingscommissie deze
voor de scheidsrechter regelen.
Startende tafelaars worden altijd ingedeeld met een ervaren tafelaar of worden ingedeeld als derde
tafelaar.
Wanneer iemand zijn cursus nog niet behaald heeft, zal hij/zij toch worden ingedeeld om te fluiten.
Het aantal wedstrijd die gefloten worden zullen gelijkmatig worden verdeeld en hiervan zal een
registratie worden bijgehouden. Vervangingen worden hierin ook geregistreerd op de scheidsrechter
die daadwerkelijk gefloten heeft. Voor de uitwedstrijden die gefloten moeten worden, geldt dat
ieder Senior lid minimaal twee keer moet fluiten. Leden die coach of trainer zijn zullen minder
worden belast dan andere leden. Bestuursleden hoeven niet te fluiten of te tafelen.
De communicatie over de indeling zal plaatsvinden via de mail, de website en eventueel de facebook.
Wanneer leden willen ruilen zullen zijn altijd aan de indelingscommissie moeten doorgeven met wie
zij geruild hebben. Dit doe je door een mail te sturen naar indeling@jumpinggiants.nl en hierin
degene met wie je geruild hebt te cc’en. Verder is ruilen, ruilen met iemand anders op de lijst en
geen vervanging regelen!
Wanneer een scheidsrechter wordt ingedeeld bij onafhankelijke wedstrijden worden de reiskosten
vanuit de Bond vergoed. De registratie van deze reiskosten lopen via het lidnummer op het sheet.

Voorzitter (lid
technische
commissie)

SKP (communicatie
met de Bond)

Begeleidingscommise

Indelingscommissie

Opleidingscommissie
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Waardering
Wedstrijden horen voor iedereen leuk te zijn en om dit te bereiken zullen we natuurlijk een stuk
waardering moeten hebben voor onze spelleiders. Misschien heeft een spelleider minder goed
gefloten, maar hij stond er wel en zonder hem kon de wedstrijd niet eens van start gaan. Daarom
willen we als club dan ook waardering uitspreken naar onze spelleiders. Dit gaan we doen aan de
hand van de volgende punten:
-

-

tijdens de week van de scheidsrechter organiseren we een avond voor al onze
scheidsrechters. Dit is een landelijk initiatief waar ook wij aan deelnemen;
na iedere wedstrijd bedanken onze spelers en coaches de spelleiding;
wanneer een lid zich erg heeft ingezet voor onze vereniging wordt hij/zij op een speciale
manier bedankt, dit wordt bekeken door het bestuur;
er wordt door iedereen (spelleiders, teams, coaches en publiek) op een sportieve manier met
elkaar omgegaan;
wanneer een speler, publiek, coach of spelleider ongewenst gedrag vertoont zal deze hierop
worden aangesproken door een bestuurslid of de zaalwacht. Dit kan een sanctie tot gevolg
hebben;
bij iedere wedstrijd ontvangen de spelleiders een consumptiebon die zij in de kantine kunnen
nuttigen voor een drankje.
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Sanctiebeleid
Wanneer je niet komt opdagen als je staat ingedeeld en geen vervanging hebt geregeld, word je de
eerste thuiswedstrijd geschorst, tenzij deze plaatsvindt op dezelfde dag. In dat geval vindt de
schorsing bij de eerstvolgende thuiswedstrijd plaatst. Als er geen thuiswedstrijden meer zijn, wordt
de nalatige bij de eerstvolgende uitwedstrijd geschorst of in het volgende seizoen. Een schorsing
houdt in dat je de wedstrijd niet mee mag spelen, maar wel aanwezig moet zijn bij de wedstrijd door
op de bank te zitten. Indien je niet komt opdagen benadeel je de teams die moeten spelen.
De voorzitter van de opleidingscommissie wordt op de hoogte gesteld door de zaalwacht wanneer
iemand niet is komen opdagen. Deze zal via de richtlijnen die hierboven genoemd zijn opzoeken
welke wedstrijd en de schorsing schriftelijk mededelen aan de speler, de coaches en het bestuur.
Wanneer een speler twee keer niet komt opdagen, wordt dit doorgestuurd naar de
opleidingscommissie. Deze zal dan een advies geven aan het bestuur over de aanvullende sanctie.
Wanneer een speler iedere keer vervanging regelt als hij staat ingedeeld, wordt dit doorgegeven aan
de voorzitter van de opleidingscommissie en die zal dan een gesprek aangaan met de speler.
Wanneer een scheidsrechter niet komt opdagen of geen vervanging heeft geregeld, wordt de boete
van de Bond altijd doorberekend aan het betreffende lid.
Wanneer een lid zijn cursus niet afmaakt, worden de kosten van deze cursus verhaald op het
desbetreffende lid.
Voor de boetes zie de website van de NBB
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Jaarplanning
In principe wordt aan het begin van elk seizoen een tafelcursus georganiseerd. Deze zal bekend
gemaakt worden in het verenigingsboekje, op de site en op onze facebookpagina.
De BS1 wordt georganiseerd in het begin van het seizoen.
De BS2 wordt in principe gehouden in het begin van het seizoen.
De BS3 zal in principe ieder jaar worden aangeboden en de opleidingscommissie zal dit afstemmen
met de bond.
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Legenda
BS1

Spelregelbewijs

BS2

Verenigingscursus/F-cursus

BS3

E-cursus

BS4

D-cursus
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