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BELEID SCHEIDSRECHTERS SG DE VLIET 

 

Goedkeuring WPC: 25 april 2018 

Goedkeuring besturen: 2 mei 2018 

Samenvatting 

 

Inleiding 

Waterpoloscheidsrechters zijn onmisbaar voor het spelen van waterpolowedstrijden. Per wedstrijd 

dienen twee waterpoloscheidsrechters aanwezig te zijn om het spel te leiden (m.u.v. enkele 

jeugdwedstrijden). Om ervoor te zorgen, dat alle wedstrijden in de competitie door twee 

scheidsrechters worden geleid, zijn alle verenigingen in de competitie verplicht gesteld om 

scheidsrechters te leveren. 
 

Met dit beleid wil de WPC borgen, dat er door de SG de Vliet altijd een voldoende aantal 

scheidsrechters beschikbaar gesteld kan worden (doel), door het stellen van een norm per team 

(middel). 

Scheidsrechters 

Scheidsrechters - Geldig vanaf seizoen 2016-2017 

Dit kader is een samenvatting van de regels van KNZB en kan elk seizoen worden bijgewerkt 

Bron: Richtlijnen Scheidsrechters en W-functionarissen seizoen 2016-2017 

Scheidsrechters worden momenteel verdeeld in drie groepen: 

• Reguliere scheidsrechters: Worden ingezet als hele, drie-kwart, halve of kwart 

scheidsrechter. 

• Verenigingsscheidsrechters: Worden ingezet als kwart scheidsrechters; er geldt per 

vereniging een maximum. 

• Scheidsrechter 2 (“spelleiders”): Worden ingezet op wedstrijden van mini’s, EG en DG (2e 

klasse). 

Reguliere scheidsrechters en verenigingsscheidsrechters worden aangesteld door de KNZB, waarbij 

de verenigingsscheidsrechters alleen in het thuisbad fluiten. Hiervoor is de opleiding Scheidsrechter 3 

verplicht. 

Het aantal wedstrijden, dat een scheidsrechter moet fluiten om aan zijn deelfactor te voldoen, is te 

vinden in het document “Richtlijnen Scheidsrechters en W-functionarissen" op de site 

www.knzbwest.nl. Verenigingsscheidsrechters tellen altijd voor ¼, ongeacht het aantal gefloten 

wedstrijden. 

Spelleiders worden door de vereniging aangesteld op thuiswedstrijden en worden door de vereniging 

opgeleid (cursus Scheidsrechter 2). 
 

http://www.knzbwest.nl/
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Eisen KNZB 

De KNZB stelt eisen ten aanzien van het leveren van scheidsrechters. In onderstaand kader worden de 

actuele eisen van de KNZB weergegeven. 

 
Eisen KNZB - Geldig vanaf seizoen 2016-2017 

Dit kader is een samenvatting van de regels van KNZB en kan elk seizoen worden bijgewerkt 

Bron: Richtlijnen Scheidsrechters en W-functionarissen seizoen 2016-2017 

1. Voor elk, door de SG de Vliet ingeschreven team vanaf Aspiranten D 1e klasse moet een 

halve scheidsrechter worden geleverd (de “2:1-norm”). 

2. Aan de “2:1-norm” kan worden voldaan door het leveren van scheidsrechters, die het hele 

seizoen fungeren (‘hele’ scheidsrechters) of een combinatie van ‘hele’, ‘¾’, ‘½’ en ‘¼’ 

scheidsrechters. 

3. Naast de “2:1-norm” volgt een minimumaantal wedstrijddagen waaraan SG De Vliet moet 

voldoen. Per scheidsrechter geldt ook een minimumaantal wedstrijden. 

4. Voor teams in de Aspiranten D 2e & E klassen, moet de SG de Vliet een 

spelleider/scheidsrechter 2 leveren. Deze tellen niet mee voor de “2:1-norm”. 
 

Norm voor seniorenteams 

1. Uitgangspunt is dat de seniorenteams alle benodigde scheidsrechters leveren voor de 

vereniging, aangezien jeugdteams geen scheidsrechters kunnen leveren. De minimumleeftijd 

voor scheidsrechters is 18 jaar. Elk seniorenteam wordt daarom verplicht om een (minimum) 

aantal scheidsrechters te leveren.  

2. De door de KNZB gestelde normering voor het aantal scheidsrechters per team wordt door de 

WPC vertaald naar de verplichting voor elk seniorenteam om een evenredig deel aan 

scheidsrechters te leveren (verenigingsnorm). De WPC houdt daarbij rekening met het totaal 

aantal in te schrijven teams, waarvoor scheidsrechters benodigd zijn.  

3. De WPC kan de verenigingsnorm naar behoefte verhogen (bij een dreigend tekort aan 

scheidsrechters bijvoorbeeld als nieuwe (jeugd)teams worden ingeschreven) of verlagen als er 

een overschot is aan scheidsrechters (bijvoorbeeld niet spelende scheidsrechters). 

 

Verenigingsnorm - Geldig vanaf seizoen 2018-2019 

Dit kader kan elk seizoen worden bijgewerkt 

• 4,5 scheidsrechters benodigd volgens KNZB-norm, te leveren door 7 seniorenteams. 

• De verenigingsnorm is 1 hele scheidsrechter per seniorenteam. Hieraan kan worden voldoaan 

door één hele of meerdere ‘part-time’ scheidsrechters per team te leveren. De 

verenigingsnorm is hoger ingeschat om een reserve op te bouwen en te anticiperen op extra 

jeugdteams in de toekomst. 

 

4. Voor de voorlopige teaminschrijving (1 mei) geeft elk seniorenteam aan door welke spelers 

invulling zal worden gegeven om aan de verenigingsnorm t.a.v. scheidsrechters te voldoen. 

Door het (laten) inschrijven van spelers voor een scheidsrechterscursus en deze, na voltooiing 

daarvan, in te zetten als scheidsrechter, kunnen teams ook aan de verenigingsnorm voldoen.  

Spelleiders tellen niet mee in de gestelde norm. 

5. De door een team voorgestelde scheidsrechters moeten spelers van dat team zijn. Daarbij 

wordt uitgegaan van de teamindeling in het voorgaande seizoen, tenzij er aanleiding is om 

daarvan af te wijken. Het is niet toegestaan om aan de verenigingsnorm te voldoen door 

scheidsrechters uit andere teams of niet-spelende scheidsrechters op te geven. 
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6. Nieuwe verenigingscheidsrechters (scheidsrechters, die alleen in het ‘eigen’ zwembad worden 

aangesteld) kunnen alleen worden opgegeven indien hier nog ruimte voor is binnen de eisen 

van de KNZB. 

7. Teams zijn zelf volledig verantwoordelijk om te voldoen aan de verenigingsnorm. 

Niet voldoen aan de verenigingsnorm 

1. Wanneer een team niet wil of kan voldoen aan de gestelde verenigingsnorm én SG de Vliet 

hierdoor niet kan voldoen aan de KNZB-norm voor de vereniging, dan kan de 

competitieleiding besluiten een beperking op te leggen in het aantal in te schrijven teams en 

zal dat team niet voor het volgende seizoen worden ingeschreven in de competitie. Het team 

en alle spelers daarin kunnen daardoor niet spelen in de competitie, ook niet in andere teams. 

Dit geldt ook, als een team niet aan de verenigingsnorm voldoet en SG de Vliet te weinig 

scheidsrechters zou hebben om een nieuw (jeugd)team in te schrijven. In dat geval gaat het 

nieuwe team voor het team dat niet aan de norm voldoet. 

2. Indien er meerdere teams zijn, die niet aan de verenigingsnorm voldoen, zal als eerste het 

team, dat het minste aan de norm voldoet, niet worden ingeschreven. Dit kan er ook toe leiden 

dat de competitieleiding het laagste team van SG De Vliet niet toelaat en de WPC de 

teamindeling daarop aanpast (schuiven van teams). 

3. De WPC ontvangt aan het eind van elk seizoen een overzicht van de KNZB, met daarin een 

rapportage over de inzet per scheidsrechter. De WPC gebruikt deze rapportage om aan het 

eind van het seizoen per team te bepalen of er is voldaan aan de verenigingsnorm. 

Spelleidercursus voor jeugd 

1. Alle spelers moeten in het kalenderjaar dat ze 18 jaar oud worden deelnemen aan de 

spelleiders cursus (SR2) en daarna wedstrijden van de mini’s, E- en, D- jeugd begeleiden. 

Deze cursus zal bij voldoende deelnemers door de WPC worden georganiseerd. 

2. Ouders worden aangemoedigd om mee te doen aan de spelleiders- of scheidsrechterscursus en 

zich in te zetten als spelleider of scheidsrechter. 

Vergoeding 

1. SG de Vliet vergoedt na het succesvol afleggen van de scheidsrechterscursus of eens per twee 

seizoenen een scheidsrechtersshirt van de KNZB. De aankoop van een witte broek, witte 

schoenen en overige scheidsrechtersspullen worden niet door SG de Vliet vergoed. 

2. Reiskosten worden voor aangestelde scheidrechters vergoed door de KNZB, volgens de 

geldende voorwaarden. Verenigingsscheidsrechters krijgen geen reiskostenvergoeding, 

aangezien deze alleen in de eigen zwembaden fluiten. 

Cursus en licentie 

1. Ten aanzien van opleidingen Scheidsrechter 3 en criteria met betrekking tot het minimaal 

aantal te fluiten wedstrijden wordt verwezen naar de richtlijnen van de KNZB. 

2. Scheidsrechters worden geacht op de hoogte te blijven van de laatste 

(spelregel)ontwikkelingen, deel te nemen aan bijeenkomsten van de KNZB en te voldoen aan 

de verdere eisen van de KNZB (bijvoorbeeld beoordelingen). De WPC zorgt voor een 

coördinator (lid scheidsrechters), waar scheidsrechters advies kunnen vragen. 


