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CURSUS WATERPOLO SCHEIDSRECHTER

De centrale scheidsrechterssommissie organiseert in april 2021 een online Nederlandstalige en Franstalige cursus voor
nieuwe scheidsrechters.

Deze gaan door in 3 sessies van telkens 2 uur (Online via Zoom), waar al de aspecten van het reglement op boeiende en
leerrijke manier worden gegeven aan de hand van theorie en praktische videovoorbeelden door Kurt De Boeck (NL) en
Stéphane Dieu (FR), voormalige internationaal scheidsrechters.

In mei volgt er dan een examen (eveneens Online via Zoom).

Waterpolo ligt momenteel stil maar dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niet hard wordt gewerkt. Wij zijn zeer
dringend  op  zoek  naar  nieuw  bloed  en  als  het  kan  mag  het  ineens  met  meer  dan  10  kandidaten  zijn.  Ons
scheidsrechterskorps is aan het verouderen  en in de loop van het jaar hebben er al enkele hiervan te kennen gegeven dat
ze na dit seizoen of volgend seizoen ermee zullen ophouden. 

Al enkele seizoenen lang moeten onze huidige scheidsrechters meerdere wedstrijden per weekend fluiten en ondanks
alle inspanningen van iedereen, zijn er nog altijd wedstrijden die doorgaan zonder scheidsrechter. Dat vinden wij heel
spijtig. 

Daarom willen we aan iedere club een inspanning vragen om meerdere gemotiveerde  kandidaat  scheidsrechters te
zoeken om onze mooie sport in leven te houden, want zonder scheidsrechters is er helaas geen wedstrijd.
Voor de club is elke inschrijving sportief en financieel een meerwaarde. Vermits het reglement bepaalt dat elke club aan
een bepaald quota moet komen van het aantal beschikbare scheidsrechters. Clubs die niet aan hun quota komen worden
bestraft met een boete die kan oplopen tot € 750 per ontbrekende scheidsrechter.

Iedereen welkom vanaf het jaar dat je 16 jaar  wordt, en dit zonder leeftijdsbeperking. Zowel beginnende spelers als
spelers aan het eind van hun actieve carrière zijn welkom en ja, zelfs niet-spelers zijn van harte welkom.  

Voor al u vragen omtrent deze cursus of het verdere verloop na het succesvol beëindigen van deze cursus kan u
mailen naar ons algemeen mail adres: cca.ccs@belswim.be 

Docent: NL: Kurt De Boeck – Fr: Stephane Dieu

Data cursus NL: woensdag 14 – 21 – 28 april 2021 van 20.00h tot 22.00h
Data cursus FR: zaterdag  17 – 24 april 2021  van 09.30h tot 11.30h en donderdag 29 april 2021 van 20.00h tot
22.00h
Examen NL + FR: op zaterdag 08 mei 2021 van 09.30h tot 12.00h voorafgaand door Q&A.

Doelgroep: iedereen die met het waterpolo begaan is vanaf de leeftijd van 16 jaar

Kosten : € 30 te betalen op KBZB-rekening BE69 2100 6904 7278. 

Uiterlijke inschrijvingsdatum 31 maart 2021

Verdere informatie bij cca.ccs@belswim.be

Inschrijven via https://forms.gle/wT6buRQX5NQeKrAy9 

Président CCA: Alain D’HOSSCHE – Secrétaire: Stefan VANAUTRYVE - Email: cca.ccs@belswim.be


