
 

 

 

Taken Crewchief en Deputy Crewchief 

Doelstelling: Scheidsrechters (Crewleden) beter laten worden in alle facetten, waarbij hun eigen beoogde niveau 

gehaald kan worden en daarbij eventueel promotie afdwingen. 

De Crewchief (CC) en de Deputy Crewchief (DCC) hebben dezelfde verantwoordelijkheid en zullen elkaar op de 
hoogte houden van de ontwikkeling van hun Crewleden. 
 
Hebben beiden een voorbeeldfunctie naar de Crewleden toe. Voor, tijdens en na de wedstrijd, zowel intern als 
daarbuiten. 
 
De CC behartigt de belangen van zijn Crewleden en heeft hierin het voortouw. Wordt bijgestaan en eventueel 
vervangen door de DCC. 
 
De supervisie ligt bij de commissioner Honkbal (CH) in samenwerking met hoofd opleiding (HO) 3UM. 
 
Om goed te functioneren naar de Crewleden, is het als CC of DCC van belang om een aantal taken goed uit te 

voeren. 

TAKEN: 
 
De CC en de DCC; 
 

➢ Dragen het beleid van de bond uit op een professionele manier, ook wanneer dit niet hun eigen mening is 
 

➢ Hebben regelmatig overleg met hun Crewleden, andere CC en DCC en de CH 
 

➢ Hebben inspraak in het aanstellingsbeleid van hun Crewleden 
 

➢ Behartigen de belangen van hun Crewleden 
 

➢ Zijn een mentor en aanspreekpunt voor hun Crewleden. Met hun ervaring, kan er veel kennis worden 
overgedragen 
 

➢ Staan open voor verschillende vragen van de Crewleden en kunnen door hen beantwoord worden, of de 
juiste persoon vinden, waar deze vragen neergelegd kunnen worden 
 

➢ Inventariseren bij alle Crewleden uit hun groep, wat hun doel is, verwachtingen en ontwikkelingsplan 
 

➢ Zijn een mentale coach, zeker bij mindere wedstrijden, of als er confrontaties zijn geweest met spelers en 
coaches. 
 

➢ Kunnen bijsturen met bepaalde spelregels, die niet op de juiste wijze zijn toegepast 
 

➢ Zijn gebaat bij het hanteren van de juiste methodiek en leggen hun uitgebreide visie neer bij de Crewleden 
 

➢ Willen dat hun Crewleden actief in de ready positie komen te staan, om daarna op de juiste afstand van het 
honk, in de best mogelijke hoek, ten opzichte van de bal en de loper, een overtuigende ‘juiste’ call maken 
 

➢ Zijn geënt op de juiste techniek toepassingen van zowel plaat- als veldscheidsrechter 
 

➢ Zullen punten aandragen om een betere Game Handling en Mentale Weerbaarheid toe te passen  
 

➢ Geven het Crewlid ook de gelegenheid om de Feed Forward van de CC of DCC te beantwoorden 
 

➢ Blijven oplettend, naar het Crewlid toe, zowel voor als na de wedstrijd, over het omgaan met hun collega’s, 
bestuursleden, teams, coaches, spelers en publiek 
 



 

 

 

➢ Zijn alert op de fysieke en mentale gesteldheid van de Crewleden, ook met betrekking tot privé 
omstandigheden 
 

➢ Houden bij hoeveel keer betroffen Crewlid tijdens het seizoen is gezien (zowel PU, U1 als U3), om 
eventueel meer aanstellingen samen te krijgen 
 

➢ Zullen contact houden met de CH en/of HO over de voortgang van de Crewleden tijdens het seizoen en 
kunnen eventueel een promotie voorstellen 
 

➢ Zullen voor elk Crewlid een eindevaluatie moeten verantwoorden naar de CH en HO aan het eind van het 
seizoen (november) 
 

➢ Stellen voor in welke groep betreffend Crewlid, voor volgend seizoen wordt aangesteld (HA t/m HE) 
 

Mogelijke sub opdrachten die uitgevoerd kunnen worden: 

• In de kleedkamer pre game begeleiden 

• Tijdens de wedstrijd posities verbeteren 

• Tussen de innings Feed Forward geven 

CC en DCC houden elkaar ook scherp door elkaar te beoordelen, naast de beoordelingen die zij krijgen van 

anderen 

 

Doelen van de scheidsrechter uit bepaalde groepen: 

HA-groep > WPT HHW, CEB 

HB-groep > International 

HC-groep > PU in hoofdklasse 

HD-groep > 1e en 3e honk in hoofdklasse 

HE-groep > 1e en 3e honk in de 1e klasse (van 2UM naar 3UM) 

 

Taken HC-Groep leden: 

• Verbeteren posities 1e en 3e honk in hoofdklasse 

• Begeleid door CC/DCC 

• Worden ingezet als PU in de 1e klasse bij 3UM 

• Begeleid door HO 

 

Promoties, handhaving of demoties 

HA-groep > Naar internationaal toernooi, handhaving in HA, demotie naar HB of HC 

HB-groep > Naar HA, handhaving HB, demotie naar HC of HE 

HC-groep > Naar HB, handhaving HC, demotie HE 

HD-groep > Naar HC, handhaving HD, demotie HE 


