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BELEID t.a.v. Juryleden (BSR) voor SG DE VLIET  
 
Goedgekeurd door de waterpolocommissie: 3 april 2022. 
Goedgekeurd door de beheerscommissie: 3 april 2022. 
 
Inleiding 
Bij waterpolowedstrijden zijn naast spelers ook een wedstrijdsecretaris, tijdwaarnemer(s) en 
scheidsrechter(s) noodzakelijk. De wedstrijdsecretaris en tijdwaarnemers (juryleden) dienen door 
de thuisspelende vereniging geleverd te worden. Daarnaast dient de vereniging ook een aantal 
(verenigings)scheidsrechters te leveren, afhankelijk van het aantal in te schrijven teams. 
 
Omdat het aantal vrijwilligers te klein was om alle wedstrijden op een evenwichtige wijze te 
voorzien van juryleden, ook al omdat een aantal van deze vrijwilligers ook als (verenigings)-
scheidsrechter optraden, en de waterpolocommissie (WPC) van mening is, dat elk spelend lid 
moet bijdragen aan de organisatie van de waterpolocompetitie, is in februari 2013 besloten alle 
spelende leden van 16 jaar of ouder te verplichten om als jurylid te kunnen functioneren, 
waardoor de WPC de jurytaken op een eerlijkere manier kan verdelen. De spelers dienen 
hiervoor de BSR-cursus te volgen. 
 
Veel ouders van jeugdleden onder 16 jaar, hebben in het verleden al hun BSR-bevoegdheid 
behaald. Dit geeft de WPC de gelegenheid de (jeugd)wedstrijden beter te bezetten met juryleden 
en biedt de ouders bovendien de mogelijkheid hun spelregelkennis te vergroten. De ouders van 
(nieuwe) jeugdleden worden daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een BSR-
cursus. 
 
De cursus bestaat uit een e-learning module met eindtoets en, bij goed gevolg, een praktijktoets. 
Deze praktijktoets bestaat uit een door de vereniging te organiseren wedstrijd, waarbij de 
kandidaten aantonen de noodzakelijke kennis en vaardigheden te bezitten om een 
(verenigings)wedstrijd, conform de spelregels, in goede banen te leiden. De cursus is gratis. 
 
Juryleden 
Tot 1 april 2020 was de opleiding voor een jurylid het zogenaamde W-examen; sinds die datum 
worden de aspirant-juryleden opgeleid tot basisscheidsrechter (BSR), waarbij zij naast 
wedstrijdsecretaris en tijdwaarnemer tevens wedstrijden in de D-, E- & F-categorie mogen 
begeleiden als scheidsrechter/spelleider. 
 
Alle bestaande W-bevoegdheden zijn omgezet naar BSR-bevoegdheden, waardoor bestaande 
juryleden geen nieuwe opleiding hoeven te volgen.  
 
Nieuwe juryleden of juryleden met een verlopen bevoegdheid dienen de nieuwe cursus te volgen. 
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Voorwaarden 
Om te bewerkstelligen, dat de benodigde aantallen juryleden voorhanden zijn, zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing voor elk lid, dat één of meerdere wedstrijden per seizoen wil 
meespelen: 
 

1. Iedereen, die een functie in de vereniging vervult (dus ook een jurylid), dient een geldige “VOG”1 
te bezitten. De aanvraag voor deze “VOG” wordt gestart door het secretariaat van de 
(basis)vereniging, waar de persoon lid van is. De “VOG” is gratis. Weigering van het aanvragen 
van een (nieuwe) “VOG” betekent dat er geen BSR-cursus kan worden gevolgd, wat tot 
uitsluiting van het spelen van wedstrijden kan leiden. 

2. Elk spelend lid met de leeftijd van 16 jaar of ouder is verplicht in het bezit te zijn van een geldige 
BSR-bevoegdheid. Een BSR-bevoegdheid geeft de houder de mogelijkheid om bij 
waterpolowedstrijden plaats te nemen aan de jurytafel als wedstrijdsecretaris of tijdwaarnemer. 
De bevoegdheid is zichtbaar op de digitale legitimatiekaart in de SportLink-app. 

3. Indien een lid (nog) niet in het bezit is van de BSR-bevoegdheid, dan zal dit lid de mogelijkheid 
krijgen om deze te behalen door deelname aan een cursus. De WPC organiseert minimaal twee 
cursussen per jaar. Deelname aan deze cursus is gratis. 

4. Indien het lid voor de eerste cursusmogelijkheid is verhinderd, wordt hij/zij geacht de 
bevoegdheid tijdens de eerstvolgende cursusmogelijkheid te halen. 

5. Indien het lid aan geen van de twee achtereenvolgende cursusmogelijkheden deelneemt,  zal het 
lid uit het team, waar het is ingedeeld, worden verwijderd en niet meer mogen deelnemen aan 
waterpolowedstrijden, totdat het lid daadwerkelijk deelneemt aan een volgende cursus met als 
doel het daadwerkelijk behalen van de BSR-bevoegdheid.  

6. Een lid met BSR-bevoegdheid is verplicht deel te nemen aan het juryrooster bij thuiswedstrijden. 
De WPC stelt het juryrooster zo eerlijk mogelijk op, daarbij rekening houdend met aanwezigheid 
in het zwembad, de eigen wedstrijden en een evenredige verdeling over het aantal juryleden. 

7. Om de bevoegdheid geldig te houden, moet het lid minimaal in twee weekenden gedurende het 
seizoen plaats nemen achter de jurytafel. Bij het (opzettelijk) laten verlopen van een geldige BSR-
bevoegdheid, is het lid niet meer speelgerechtigd en kan hij of zij pas weer spelen, nadat de 
bevoegdheid door het volgen van de cursus weer is hersteld. 
[Dit is een regel van de zwembond KNZB en geldt alleen voor het geldig houden van de BSR-
bevoegdheid en heeft dus niets te maken met het aantal wedstrijden, waarbij een lid per seizoen 
wordt ingedeeld in het juryrooster.] 

8. Indien een lid is verhinderd voor één van zijn of haar jurydiensten, dient hij of zij zelf voor 
vervanging te zorgen. De naam van zijn of haar vervanger dient tijdig bekend te worden gemaakt 
bij de WPC. 

9. Indien men niet op komt dagen voor een jurydienst of indien men geen vervanging heeft 
doorgegeven aan de WPC, gelden de volgende sancties: 

a. eerste keer: waarschuwing; 

b. tweede keer: volgende wedstrijd niet spelen; 
c. derde keer: volgende twee wedstrijden niet spelen; 
d. enzovoorts. 

  

 
1 Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een papieren document, dat aangeeft dat uw gedrag in het verleden 
geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. Dit document is drie jaar geldig. 
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De cursus 
Deelname aan de cursus is gratis. De cursus bestaat uit e-learning module met eindtoets en een 
praktijktoets, die gedurende een trainingsavond zal worden gehouden. Indien nodig kunnen, voor 
het volgen van de e-learning, één of meer bijeenkomsten worden georganiseerd om de basis-
kennis van de spelregels te verbeteren.  
 

Het rooster 
Het juryrooster wordt na bekendmaking van het speelrooster onder andere via de website 
gepubliceerd. 
 
Het algemene emailadres om de naam van je vervanger door te geven en voor vragen omtrent het 
juryrooster is: jurytafel@sgdevliet.nl. 
 
Wij hopen op jullie begrip voor deze maatregelen en hopen dat wij bovenstaande sancties niet 
hoeven op te leggen.  
  
De WPC 


