Hallo,
Afgelopen zaterdag 3 juni is Patrick Terschegget geslaagd als waterpoloscheidsrechter. Patrick
nogmaals gefeliciteerd en welkom bij de club van officials.
Het scheidsrechters shirt komt eraan!
Scheidsrechtercursus:
Wie meldt zich aan om onze scheidsrechters, Reijer Paerel, Martijn Mostert, Stavros Stibidakis,
Tijmen Pluimers en Patrick Terschegget te helpen om het aantal verplichte wedstrijden te halen?
Vanaf dinsdag 3 oktober organiseren wij in samenwerking met de Regio Scheidsrechter Commissie
(RSC) een scheidsrechter cursus in Baarn.
De cursus vindt plaats op de volgenden avonden:
Dinsdag
3 en 24 oktober 2017
Dinsdag
7 en 28 november 2017
Dinsdag
19 december 2017
Dinsdag
9 januari 2018
Zaterdag
27 januari 2018 (examen ochtend)
Het is verplicht om alle avonden aanwezig te zijn. Er is altijd een mogelijk om een avond in te halen.
Uiteraard worden de kosten vergoed door de club. Wil je meer info over de cursus, Patrick wil deze
graag met je delen.
De waterpolocommissie wil zoveel mogelijk deelnemers van de Vuursche, zodat wij niet alleen het
seizoen 2017-2018 maar voor de toekomst een mooie scheidsrechters club hebben.
De Bond en de Regio Scheidsrechters Commissie hebben in de laatste bijeenkomst meerdere malen
benadrukt de gestelde regels strikt te zullen hanteren. Dit houdt als club in:
1. Per 2 teams minimaal 1 scheidsrechter
2. De scheidsrechters dienen minimaal het aantal wedstrijden te fluiten die de teams gedurende het
seizoen spelen.
Als voorbeeld:
komend seizoen hebben wij 5 scheidsrechters en 9 ingeschreven teams. Deze ingeschreven teams
spelen samen ongeveer 160 wedstrijden.
We voldoen aan regel 1. Om te voldoen aan regel 2 moeten er per scheidsrechter 32 wedstrijden
gefloten worden.
Dit is een grote druk op de scheidsrechters. Die allen ook nog op andere vlakken hun tijd in de club
steken. Als trainer, coach, speler, bestuurslid.
Het is voor onze club van groot belang om aan de voorwaarden te voldoen. Zodat we de groeiende
aanwas van jeugd en de senioren teams kunnen blijven laten spelen.
Ook zal er in het komende seizoen een pilot gedraaid worden vanuit de bond om vanaf de C-jeugd
een e-learning cursus te volgen met aansluitend 2 bijeenkomsten. Doel is betere spelregel kennis en
meer doorstroom naar het scheidsrechterkorps. Bijkomend voordeel is dat de druk voor
scheidsrechters en de vereniging een stuk lager komt te liggen.
Zoals te lezen is dit een zeer belangrijk punt voor de bond en de RSC.

Wij zouden het fantastisch vinden als van alle seniorenteams er minimaal 3 aanmeldingen per team
komen. Maar natuurlijk zijn ouders of andere belangstellende van harte welkom om zich aan te
melden.
Als er niet genoeg aanmeldingen zijn dan zal er door de Bond en de RSC voor het volgende seizoen
helaas maatregelen genomen worden. Dit zal er toe leiden dat we minder teams in mogen schrijven.
Kortom: er zal een of er zullen meerdere teams opgeheven of samengevoegd moeten worden. Dit
willen we als club heel graag voorkomen.
Daarom hebben we jou nodig! Schroom niet en meld je aan!
Oud-scheidsrechter:
Ben je oud-scheidsrechter dan is de RSC bereid om een keer naar je te komen kijken om je te
beoordelen of je het fluiten niet verleerd bent. Zo kun je versneld instromen en hoef je niet de
volledige cursus te volgen. Gaarne wel aangeven wanneer je deze cursus gedaan hebt.
Wat zijn de eisen:
16 jaar en ouder
liefst in bezit van een W-tje, maar zonder mag ook. Cursus wordt dan tijdens de scheidsrechter
cursus gegeven.
Bereid is om 7 of meer wedstrijden te fluiten per seizoen. Je kan zelf aangeven wanneer zaterdag of
zondag, hoeveel km vanaf je woonplaats etc.
Aanmelden :
Onder vermelding van je naam, adresgegevens, geboortedatum en een digitale pasfoto aanmelden
via: waterpolo@zcdevuursche.nl.
Grijp deze kans, nu de cursus in Baarn is.
In afwachting van de vele aanmeldingen!
Waterpolocommissie Z.C. de Vuursche
Scheidsrechters Z.C. de Vuursche

