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Basisopleiding scheidsrechter
waterpolo
De basisopleiding scheidsrechter waterpolo is de eerste in een reeks van drie
opleidingen tot topscheidsrechter in Nederland.
Deze basismodule vervangt tevens de oude W-cursus. Door het volgen van
deze gecombineerde e-learning/praktijkcursus worden je de basisbeginselen
als official waterpolo bijgebracht. Daarna kan je fungeren als
‘basisscheidsrechter’ en als ‘jurylid’ bij officiële wedstrijden.
Deze, onder regie van de Landelijk Scheidsrechters Commissie (LSC)
ontwikkelde, opleiding is vanaf 1 april 2019 voor alle verenigingen
beschikbaar en staat open voor KNZB-leden van 16 jaar en ouder.

De basisscheidsrechter waterpolo
Na het voltooien van de opleiding Basiscusus scheidsrechter mag je…
1. als ‘official’ achter de jurytafel plaatsnemen als:
- Tijdopnemer
- Secretaris
- Tijdopnemer schotklok
2. als ‘basisscheidsrechter’ wedstrijden
leiden in de leeftijdsklassse:
- F-jeugd
- E-jeugd
- D-jeugd

Aanmelden cursisten

!

• Het aanmelden kan niet meer via de RSC van regio
Zuid, maar gebeurt nu rechtstreeks online bij de KNZB
in Nieuwegein!
• Op deze KNZB pagina is alle benodigde informatie te
vinden over de basiscursus*), o.a. hoe verenigingen hun
cursisten kunnen aanmelden.
• De kandidaat dient in het bezit van een VOG te zijn.
• De RSC regio Zuid zal de opleider niet meer aanwijzen!
De vereniging regelt zelf de opleider en hij/zij mag van
de ‘eigen’ vereniging zijn.
• De opleider die de cursus zal begeleiden moet wel
minimaal de bevoegdheid Ya bezitten.
*) ook voor de vervolg- en de regiocursus

Stap 1: e-learning
• Nadat de aanmeldingen gedaan zijn, wordt de
opleider geadviseerd om een introductie-avond te
organiseren om de kandidaten uit te leggen wat de
cursus inhoudt en hoe die zal verlopen.
• De deelnemers kunnen daarna de e-learning cursus
in Edubus volgen.
• De opleider wordt tevens geadviseerd om één- of
tweemaal een ‘vragenuurtje’ te organiseren voordat
de cursisten het online examen gaan maken.
• De cursist krijgt slechts 2 pogingen om het examen
te halen!
• De inhoud (PDF) van de basiscursus is hier te vinden.

Stap 2: praktijkdagen (oefeningen)
• Na het theorie-examen wordt het ten zeerste aanbevolen om één of twee
praktijkavonden te organiseren voordat het praktijkexamen wordt
afgenomen.
• De kandidaten kunnen dan tijdens (jeugd-)oefenwedstrijden in de praktijk
oefenen:
- met het digitale wedstrijdformulier en de klok
- en het fluiten/leiden van een wedstrijd.

Stap 3: praktijkexamen
• De opleider checkt vooraf aan het examen of alle kandidaten hun theoriecertificaat in bezit hebben.
• Alleen die cursisten die de theorie-toets met goed gevolg hebben volbracht
worden toegelaten tot het praktijkexamen.
• De opleider neemt het examen af. Het advies is om dit met een extra,
tweede examinator (met minimaal niveau Ya) te doen.
• De organiserende vereniging zorgt voor:
- een tablet, bij voorkeur twee.
- een scoreboard.
• De examinator vult het beoordelingsformulier in, zie link.
• De vereniging meldt uiteindelijk de geslaagden bij de KNZB, zie link.

Eisen praktijktoets
• De cursist is bekend met de verschillende rollen van
de official achter de jurytafel en heeft de
noodzakelijke kennis om deze rollen zelfstandig te
vervullen (de vroegere W-functionaris).
• De cursist heeft aangetoond de noodzakelijke
kennis en vaardigheden te bezitten om wedstrijden
op F-, E- en D-niveau conform de spelregels in
goede banen te leiden (basisscheidsrechter).

Kledingvoorschriften
• De (basis)scheidsrechter waterpolo gaat gekleed in
het wit:
- Een lange witte broek
- En een wit shirt dat besteld kan worden in de
webshop van de KNZB:
• klik hier voor een directe link.

Maatregelen coronacrisis
• In verband met mogelijke coronabesmetting kunnen
fluitjes niet uitgeleend worden!
• Iedereen dient zelf in het bezit van een fluit te zijn:
- type FOX 40 classic (zie plaatje rechts)
- te bestellen bij www.sportshop.com
• De kandidaten dienen bij het oefengedeelte en de
praktijkdag zelf een fluit mee te nemen.
• N.B.: op de KNZB site is meer informatie over de gevolgen
van corona op de wedstrijdsport te vinden:

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/

Heel veel succes!
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