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Onderwerp: Uw start als Waterpolo Scheidsrechter 3
Aan de deelnemers van deze opleiding

Geachte deelnemer,
De zwemsport kan niet zonder officials. We zijn dan ook erg blij, dat u gekozen heeft om actief te worden
binnen uw vereniging in de rol van official, jurylid of scheidsrechter. Met deze opleiding bereidt u zich voor
op een goede uitvoering van uw taken bij de verschillende competities en evenementen.
Sporters zijn afhankelijk van u als official om hun sport te kunnen beoefenen en verwachten dat u de
reglementen bij de sport op een neutrale manier toepast. U zult in de opleiding ervaren dat bij twijfel steeds
ten gunste van het spel en de sporters wordt beslist. Uw rol is daarmee onopvallend en opvallend tegelijk.
Een official vertegenwoordigt niet alleen de sport, maar ook de KNZB. U bent als zodanig dan ook
herkenbaar voor sporters en publiek. In de opleiding wordt daarom ook aandacht besteed aan kleding en
gedrag. Als official bent u ook (ondersteunend) lid van de KNZB, waardoor u gebruik kunt maken van onze
dienstverlening. Ook houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en bieden wij mogelijkheden om uzelf
verder te ontwikkelen als official.
De focus in deze opleiding ligt natuurlijk op de kennis van de regels, hoe ze toe te passen en hoe u uw
aanwijzingen en besluiten aan sporters, coaches en publiek kenbaar kunt maken. Die kennis wordt in de
opleiding getoetst, eventueel aan de hand van een examen. Daarna kunt u aan de slag.
Na de opleiding horen we graag wat u er van vond en wat we nog kunnen verbeteren.
Uw mening telt. Hiervoor kunt u het bijgevoegde evaluatieformulier gebruiken.
Wij wensen u een prettige cursus en een goede start als official.
Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND

Jan N. Kossen MSM
Algemeen Directeur
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Voorwoord
Inleiding
Dit werkboek ondersteunt u bij het volgen van de opleiding Waterpolo official 3. Het werkboek volgt in grote
lijnen de gang van zaken gedurende de opleiding. Het werkboek bevat theorie over verschillende
onderwerpen en huiswerkopdrachten die u gedurende de opleiding moet uitvoeren.
Het werkboek is bedoeld om u, naast datgene dat gedurende de opleiding wordt aangeboden, te helpen
met het verwerven van de nodige bekwaamheden om als waterpolo official naar tevredenheid te kunnen
functioneren.

Startbekwaamheid
U hebt mogelijk zelf ervaringen met scheidsrechters; als speler, begeleider, trainer, coach of toeschouwer.
U hebt dan wellicht al een beeld opgebouwd waaraan een scheidsrechter in de praktijk zou moeten
voldoen. De opleiding die u nu volgt, stelt u in de gelegenheid tot een bepaald niveau een aantal
bekwaamheden te verwerven. Dat niveau noemen we de startbekwaamheid. Om dit niveau te bereiken is
het belangrijk dat u over een uitstekende kennis van de spelregels beschikt. Verder wordt van u een
actieve rol verwacht, niet alleen op de bijeenkomsten, maar ook thuis. Voor het bereiken van de
startbekwaamheid kunnen zelfstudie en oefening buiten de bijeenkomsten niet worden gemist. Na deze
opleiding gaat het oefenen en leren gewoon door. Als u een betere scheidsrechter wilt worden, zal u
blijvend moeten investeren in uzelf.
Na het afronden van deze opleiding bent u voldoende toegerust om te starten als scheidsrechter bij
waterpolowedstrijden in uw Regio.

Maar er is meer!
Om een gewaardeerd scheidsrechter te worden, moet u de spelregels goed in de praktijk kunnen
toepassen. Daar hebt u spelinzicht voor nodig. U verkrijgt dat voornamelijk door zelf aan het spel deel te
nemen en/of door veel ‘als scheidsrechter’ naar het spel te kijken. Bij het toepassen van de spelregels
komen handelingen als beoordelen, beslissen, fluiten en het maken van gebaren naar voren. De wijze
waarop u een en ander uitvoert, heeft te maken met uw persoonlijkheid. Hoe groot is uw
incasseringsvermogen? Voelt u zich snel ‘gepakt’ of ziet u de betrekkelijkheid van de dingen in? Kunt u
zich aanpassen? Kortom, hebt u kijk op uw persoonlijkheid?

Tot slot
Dit werkboek is ook bedoeld als naslagwerk tijdens uw verdere carrière. Als u dit werkboek gebruikt om uw
eigen ervaringen vast te leggen en reglements- en spelregelwijzigingen in op te bergen, blijft het een
levend document bij uw hobby.
In de verdere tekst van de opleiding dient waar scheidsrechter, deelnemer, waterpoloër, enz. wordt
geschreven ook scheidsrechtster, deelneemster, waterpoloster, enz. te worden gelezen.

In het werkboek worden de volgende afkortingen gebruikt:
RWPC
= Regio WaterPolo Commissie
RSC
= Regio Scheidsrechter Commissie
WP
= WaterPolo
SR
= ScheidsRechter

In het werkboek worden verder de volgende technische afkortingen gebruikt:
AV
= AanValler
V
= Verdediger
MV
= MidVoor
MA
= MidAchter
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M+
MAV + 1MV

= Overtal situatie (Man Meer)
= Ondertal situatie (Man Minder)
= Aanval met 1 MidVoor

AV SR
V SR

= AanVallende ScheidsRechter
= Verdedigende ScheidsRechter

De samenstellers
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Opleidingsgegevens Waterpolo official 3

Introductie
In dit hoofdstuk worden de verschillende randvoorwaarden van de opleiding uiteengezet.

Voorwaarden:
Voor deelname aan de opleiding Waterpolo official 3 zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
• Geldig W-officiallegitimatie van tenminste 3 maanden oud
• En/of een opleiding scheidsrechter 2
• Op de dag van het examen is de minimale leeftijd 16 jaar.
• (ondersteunend) Lid is van een bij de KNZB aangesloten vereniging.
De opleiding omvat de theorie en praktijk. Er worden eisen aan u gesteld als het gaat om:
Presentie
: Alle opleiding dagen aanwezig
Participatie
: Actieve deelname en maken van opdrachten en huiswerk deelname
Prestatie
: Blijk geven van voldoende kennis, representatieve invulling en adequate uitvoering
van de rol/functie

Aanmelding en opzet van de opleiding:
De Regio Scheidsrechter Commissie (RSC) van de regio organiseert deze opleiding op initiatief van één of
meer verenigingen. De RSC stelt 3 weken voorafgaande aan de opleiding uw vereniging op de hoogte van
de start van de opleiding.
De basisopleiding Waterpolo Official 3 bestaat uit:
• 6 verplicht bijeenkomsten met theorie en praktijk van circa 3 uur
• Een praktijk examen en verplicht opdrachten
• Een schriftelijk en mondeling examen. (Het examen duurt maximaal 1,5 uur).
Het maximum aantal deelnemers is 15, afhankelijk van de ervaring van de opleider en capaciteit van de
accommodatie.

Accommodatie
In overleg met de betrokken verenigingen kiest de opleidingsorganisator (RSC) de accommodatie. Eén van
de betrokken verenigingen zorgt voor technische voorzieningen en organisatie van het praktijkgedeelte
voor de opleiding.

Opleidingscoördinator
De opleidingscoördinator draagt zorg voor het tijdig leveren van het opleidingsmateriaal.
Het opleidingspakket bestaat uit het volgende:
• Een opleidingswerkboek – opleider, inclusief antwoorden oefenvragen
• Presentaties van de bijeenkomsten 1-6
• Hand-out van de bijeenkomsten 1-6
• Een opleidingswerkboek – deelnemer, inclusief oefenmateriaal
• Een oefenexamen (bijeenkomst 6) en examenmateriaal

Opleider
De opleider(s) zijn gekwalificeerde en door de KNZB opgeleide experts.

Inhoud opleiding
Deze opleiding is erop gericht u goed toe te rusten voor uw rol als waterpolo official.
De opleider zorgt ervoor dat de deelnemer:
• vertrouwd raakt met de spelregels en de wijze waarop deze zijn toe te passen
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• zich de kennis over de inhoudelijke, speltechnische, administratieve en organisatorische aspecten
van de wedstrijden en de competitie eigen maakt.
• kennis neemt van de inrichting van de organisatie van KNZB, Regio’s en verenigingen en de
reglementen die voor u relevant zijn.
• leert over zijn rol als official en de wijze waarop verwacht wordt die rol te spelen tegenover:
o de andere officials / sporters / coaches
o de vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen
o het publiek.
De bijeenkomsten zijn erop gericht om u op verschillende manieren de benodigde kennis en ervaring op te
laten doen door:
• Kennis te nemen van begrippen, spelregels, de organisatie en rolverdeling bij wedstrijden
• De praktijk actief te ervaren (in het praktijkdeel in bijeenkomsten 2 tot en met 6)
• Collega deelnemers waar te nemen, met hen te evalueren en ervaringen te delen.
• Actief deelnemen aan de opleiding en een bijdrage leveren aan de discussies.
Een opleider kan altijd afwijken van de volgorde in dit werkboek en een extra theorie bijeenkomst toe te
voegen. Natuurlijk is het belangrijk dat u de spelregels beheerst, dit is namelijk uw vertrekpunt als
scheidsrechter. De praktijk is echter een minstens even belangrijk onderdeel dat daarom in de 6
bijeenkomsten terugkomt. Daarnaast komen onderwerpen als (non) verbale communicatie, weerbaarheid,
feedback, omgaan met conflicten, fluiten in de geest van de wedstrijd aan de orde.
Het leeraanbod van de opleider richt zich naast de theorie, op het aangeven van situaties en stimuleren
van actieve deelname aan de vertaling van de theorie van spelregels naar de praktijk met voldoende
herhaling van de routine onderdelen van de functie.
Het doe-element ligt in het laten uitvoeren (ervaren) van de leerstofonderdelen.

Exameneisen
Examen onderdeel

Duur

Norm

PVB

Tijdens opleiding

Voldoende / voor de laatste bijeenkomst ingeleverd

A4-tje

Tijdens opleiding

Voldoende / voor de laatste bijeenkomst ingeleverd

Praktijk

Bijeenkomst 6

Fluiten van 2 perioden / niveaubepaling

Mondeling

25 min

Voldoende spelregelkennis / niveaubepaling

Theoretisch

60 min

Tenminste 48 van 60 punten

De opleider mag functioneren als examinator bij het examen Waterpolo Official 3.

De examinator
Het examenpakket en de instructie worden toegezonden aan de examinator. Het pakket bestaat uit;
instructies, voldoende examenvragen en antwoorden.

Verstrekken uitslag
U en uw vereniging ontvangen, binnen 5 werkdagen na het schriftelijke examen, de examenuitslag van de
RSC van de Regio. Tevens wordt een uitslagenlijst aan de daarvoor in de regio aangewezen functionaris
toegezonden, die de geslaagden voorziet van een legitimatiebewijs met pasfoto. De examens worden niet
opgestuurd naar het bondsbureau maar het bondsbureau ontvangt wel een uitslagenlijst.

Functioneren bij wedstrijden
Als u geslaagd bent voor de opleiding mag u gaan functioneren bij competitiewedstrijden. De RSC zorgt
voor bijscholing (bijv. bij spelregelwijzigingen). De vereniging zorgt, eventueel in samenwerking met de
RSC, voor begeleiding van de scheidsrechter door het aanstellen van een scheidsrechtercoach.

Vertegenwoordiger van KNZB
In de rol van official, vertegenwoordigt u de KNZB. Wij verwachten van u dat u op een representatieve
wijze invulling geeft aan uw rol als official.
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Het is daarbij van belang dat u als scheidsrechter duidelijk herkenbaar bent gekleed: witte lange broek,
oranje met blauwe blouse of polo (van de KNZB of van de Belangenvereniging van Waterpolo
Scheidsrechters), witte sokken en wit schoeisel.
De opleiding, spelregels en reglementen geven een actueel beeld van nationale en internationale
afspraken. Van elke official wordt verwacht dat hij/zij zich op de hoogte houdt van wijzigingen en
aanvullingen.

Behoud en verlies van bevoegdheid
De RWPC bepaalt hoe een waterpolo official per seizoen moet functioneren om uw bevoegdheid te
behouden. De verenigingen worden geadviseerd het functioneren van haar Waterpolo-official(s) te
bewaken. De RSC heeft de bevoegdheid, om bij onvoldoende fungeren, de official af te voeren.
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Inleiding
Introductie
Al ruim 125 jaar zet de KNZB zich in voor de zwemsport. Het begon met iedereen leren zwemmen en het
organiseren van wedstrijden. De sporttakken waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en
schoonspringen zijn onderdeel van de KNZB. Vanuit onze 'passie voor water' wil de KNZB 'ondernemend,
vernieuwend en uitnodigend' zijn om álle zwemmers in Nederland aan zich te verbinden, een leven lang.
Bij deze nieuwe ambitie hoort een nieuw logo en een vernieuwde opleiding scheidsrechter 3.
Vanuit NOC*NSF is aan alle aangesloten bonden gevraagd om een masterplan Arbitrage te ontwikkelen.
Het zou er als volgt uit moeten zien.
Voor het fluiten van regiowedstrijden (van jeugd tot en met senioren) is een scheidsrechter 3 het juiste
niveau zijn. De opleiding, die nu landelijk wordt uitgerold, lijkt niet meer op de “oude” opleiding zoals deze
in uw Regio werd gegeven. Meer dan voorheen is nu ook het opleidingstraject na de opleiding beter
beschreven.

De KNZB onderschrijft deze opleiding maar weet dat de realisatie hiervan niet eenvoudig zal zijn. Het
vervolg na de opleiding bestaat voornamelijk uit het op regelmatige basis begeleiden en rapporteren van
alle scheidsrechters. In het bijzonder het begeleiden van scheidsrechters door scheidsrechtercoaches
wordt door de KNZB ontwikkeld.
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Programma opleiding scheidsrechter 3
1. Bijeenkomst 1 Communicatie en [U20(/S)] fouten

Doel bijeenkomst

Huiswerkopdracht Bijeenkomst 1
Bestudeer de behandelde spelregels en reglementen van bijeenkomst 1
Maken vragen behorende bij huiswerkopdracht bijeenkomst1.
Probeer enkele vragen van de bijlage extra oefenopgaven te maken.
Oefenen van de scheidsrechtertekens (Algemene tekens / U20)
Het A4-tje (zware fouten / terug komen / verkeerd terugkomen)
Verstrekken van leeg A4-tje, Leeg PVB & presentatie scheidsrechtertekens
Bestudeer voor volgende bijeenkomst:
• Het waterpoloreglement (WP 21), (WP 22) & (WP 23)
• Het thema Weerbaarheid & Arbitrage
• Signalen en tekens zoals in dit werkboek zijn beschreven en in het KNZB waterpoloreglement
bijlage B staan
Wat weet u technisch / tactisch van de 1-0 situatie?
Wedstrijdanalyse van scheidsrechter & communicatie
• Hoe communiceert de scheidsrechter verbaal en non-verbaal?
• Kijk aandachtig naar de SR en let daarbij vooral op:
• Instelling / Stemming
• Conditie, zowel lichamelijk als geestelijk
• Acceptatie van beslissingen van de SR door spelers, coach en publiek
• Geef aan welke “bekwaamheden” u miste en/of twijfelachtig vond.
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2. Bijeenkomst 2 Weerbaar & [S] fouten

Doel bijeenkomst

Huiswerkopdracht bijeenkomst 2
Bestudeer de behandelde spelregels en reglementen van bijeenkomst 2
Maken vragen behorende bij huiswerkopdracht bijeenkomst 2
Probeer enkele vragen van de bijlage extra oefenopgaven te maken.
Oefenen van de scheidsrechtertekens
Het A4-tje (strafworpen / vervangen speler / time out)
Bestudeer voor de volgende bijeenkomst
• Het waterpoloreglement (WP 23), (WP 22), (WP 21) & (WP 20)
• Het thema Feedback & Fluiten met 2 SR
• Signalen en tekens zoals in dit werkboek en in het KNZB waterpoloreglement bijlage B zijn
beschreven
Wat weet u van voordeel (geven) in een 1 - 0 situatie
Wedstrijdanalyse van scheidsrechter weerbaarheid
• Zijn er situaties geweest waarin de SR zich weerbaar moest opstellen?
• Kijk naar de handelingen van de SR:
• Voordat hij het eerste fluitsignaal geeft.
• Wat valt u op, vergeleken met datgene wat op de opleiding is besproken.
• Geef aan waar het volgens u aan ligt dat er verschillen te constateren zijn.
• Hoe waren de handelingen van de scheidsrechters en officials naar elkaar toe?
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3. Bijeenkomst 3 Feedback & Gewone fouten

Doel:

Huiswerkopdracht bijeenkomst 3
Bestudeer de behandelde spelregels en reglementen van bijeenkomst 3
Maken vragen behorende bij huiswerk bijeenkomst 3
Probeer enkele vragen van de bijlage extra oefenopgaven te maken.
Oefenen van de scheidsrechtertekens
Het A4-tje (gewone fouten / 30 sec. reset)
Bestudeer voor de volgende bijeenkomst
• Het waterpoloreglement (WP 24), (WP 23), (WP 22), (WP 21) & (WP 20)
• Het thema Fluiten van Jeugdwedstrijden
• Signalen en tekens zoals in dit werkboek zijn beschreven en in het KNZB waterpoloreglement
bijlage B staan
Wat weet u van positie kiezen van de SR in een 1 - 0 situatie
Wedstrijdanalyse van scheidsrechter Feedback
• Kijk naar de handelingen van de SR:
• Wil de scheidsrechter na de wedstrijd feedback ontvangen/geven van collega/coaches?.
• Wat valt u op, vergeleken met datgene wat op de opleiding is besproken.
• Geef aan waar het volgens u aan ligt dat er verschillen te constateren zijn.
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4. Bijeenkomst 4 Fluiten Jeugdwedstrijden & [UMV((/4)(/S)] fouten

Doel:

Huiswerkopdracht bijeenkomst 4
Bestudeer de behandelde spelregels en reglementen van bijeenkomst 4
Maken vragen behorende bij huiswerk bijeenkomst 4
Probeer enkele vragen van de bijlage extra oefenopgaven te maken.
Oefenen van de scheidsrechtertekens
Het A4-tje (UMV fouten / ongerechtige speler)
Bestudeer voor de volgende bijeenkomst
• Het waterpoloreglement (WP 24), (WP 23), (WP 22), (WP 21) & (WP 20)
• Het waterpolo E-reglement
• Het thema Dagje fluiten & Administratie en formulieren
• Signalen en tekens zoals in dit werkboek zijn beschreven en in het KNZB waterpoloreglement
bijlage B staan
Wat weet u van de taken van de scheidsrechter wanneer met 2 SR wordt gefloten?
Wedstrijdanalyse van scheidsrechter met 2 SR fluiten
• Kijk naar de handelingen van de SR:
• Wat valt u op, vergeleken met datgene wat op de opleiding is besproken.
• Geef aan waar het volgens u aan ligt dat er verschillen te constateren zijn.
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5. Bijeenkomst 5 Administratie & overige spelregels & Interpretaties

Doel:

Huiswerkopdracht bijeenkomst 5
Bestudeer de behandelde spelregels en reglementen van bijeenkomst 5
Maken vragen behorende bij huiswerk bijeenkomst 5
Probeer enkele vragen van de bijlage extra oefenopgaven te maken.
Oefenen van de scheidsrechtertekens
Het A4-tje (volledig afmaken)(volgende keer inleveren)
Bestudeer voor de volgende bijeenkomst
• Het waterpoloreglement (WP 1 - WP24) en het waterpolo E-reglement
• Signalen en tekens zoals in dit werkboek zijn beschreven en in het KNZB waterpoloreglement
bijlage B staan
Wat vindt u het moeilijkste als scheidsrechter…waar loopt u tegenaan?
Wedstrijdanalyse van scheidsrechter met 2 SR fluiten
• Kijk naar de handelingen van de SR:
• Wat valt u op, vergeleken met datgene wat op de opleiding is besproken.
• Geef aan waar het volgens u aan ligt dat er verschillen te constateren zijn.
Volgende bijeenkomst moet het A4-tje ingeleverd worden en geaccordeerd
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6. Bijeenkomst 6 Dagje fluiten & praktijk examen & voorbereiden examen

Doel:

Het A4tje
Bespreking van de zware fouten, gewone fouten, bijzonderheden rondom de spelregels en de weetjes van
het W-official zaken die op het A4tje vermeld zouden moeten zijn.
Vandaag moet het A4-tje ingeleverd worden en geaccordeerd

Mondelinge toets behandelde onderwerpen bijeenkomst 1, 2, 3, 4 & 5
De opleider vraagt naar onderwerpen uit het vorige dagdelen

Praktijk: En nu zelf aan de slag
Het vijfde praktijkdeel bestaat uit een praktijk examen afgenomen door de expert en de opleider. Hierbij
wordt geschat wel niveau de scheidsrechter kan instromen.
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7. Bijeenkomst 7 Het schriftelijk en mondelinge examen

Examen
Doel:
Toetsen van theoretische kennis: Het kennisaspect staat hierbij centraal, de persoonlijkheids- en
vaardigheidscomponenten zijn tijdens het praktijkgedeelte aan de orde geweest.

Schriftelijk examen
Het examen bestaat uit 50 schriftelijke vragen.
Minimaal 48 punten van de maximale 60 punten.
Duur van het schriftelijk examen maximaal 90 minuten.

Mondeling examen
Hierbij worden situaties voorgesteld waarop u een beslissing als scheidsrechter moet nemen.
Examennorm mondeling examen
Minimaal voldoende beoordeling door examinatoren
Duur van het mondeling examen maximaal 30-minuten.

Praktijksituatie
Tijdens de laatste 5 bijeenkomsten hebben jullie geoefend met fluiten. Hierbij is door de opleiders een
inzicht gekregen over de fluitcapaciteiten. Tijdens het examen wordt met een korte toelichting van de
opleiders uw ingangsniveau vastgesteld. Natuurlijk hebt u voorafgaande aan het examen al een keer een
oefenwedstrijd gefloten. Na een geslaagd examen zal u begeleidt worden door een begeleider/rapporteur,
bij voorkeur scheidsrechters met de bevoegdheid X of bondsrapporteurs.

Uitslag van het examen
Binnen 5 werkdagen na de examendatum is bij de opleider, de waarnemer en de waterpolosecretariaten
van de verenigingen bekend welke deelnemers zijn geslaagd.
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Toelichting spelregels en tekens

Introductie
Bij de spelregels wordt natuurlijk uitgegaan van de spelregels zoals deze door de FINA worden
voorgeschreven. In dit hoofdstuk worden ook een aantal onderdelen van de spelregels specifiek belicht
omdat de FINA hiervoor geen bindende richtlijnen heeft.

Inleiding
De spelregels van het waterpolospel zijn bedoeld om een snel en aantrekkelijk spel te (laten) ontwikkelen.
Hierbij zijn de technische en tactische vaardigheden van een speler of team bepalend voor het slagen van
het attractieve spel. De scheidsrechter heeft hierbij een belangrijke rol door het spel te begeleiden zodat de
beoogde acties zowel verdedigend als aanvallend tot ontplooiing te laten komen.
De belangrijkste spelregel is wellicht spelregel 7.3 die ons vertelt dat een scheidsrechter de bevoegdheid
heeft om voor een strafworp, uitsluitingsfout of gewone fluit te fluiten wanneer een spel onderbreking een
voordeel zal opleveren voor de ploeg die de overtreding begaat. Dit betekent dat de aanvallende ploeg
maximaal in staat moet worden gesteld om gedurende de beschikbare aanvalstijd een doelpunt te laten
maken.
Belangrijk is dat verdedigende ploeg zonder overtredingen probeert de bal te veroveren. Elk duel moet
tegen het licht worden gehouden. De scheidsrechter heeft de belangrijke taak om de juiste beslissing te
maken zodat de aanvallende ploeg op een juiste manier tot een doelpoging kan komen.
De meest gemaakte persoonlijke fouten (WP 21.8 en WP 21.9), zijn fouten, die een doelpunt voorkomen
en/of het vasthouden, terugtrekken, onderduwen en/of het hinderen van een tegenstander die de bal niet
vasthoudt. De scheidsrechters moeten nu alert zijn op zowel de speler in balbezit als de overige spelers
van de aanvallende ploeg. Tijdens het spel wordt vaak een overtreding gemaakt volgens deze spelregel.
Toch moet niet voor elke overtreding gefloten worden. Zoals hiervoor aangegeven moet alleen in die
gevallen gefloten worden wanneer door de verdedigende ploeg voordeel wordt verkregen. Dit betekent dat
de scheidsrechter in een fractie van een seconde moet inschatten of de aanvallende ploeg zonder
noemenswaardige verstoringen kan blijven aanvallen. Regelmatig concentreert het spel zich rondom de bal
maar de acties op de plaatsen waar de bal niet is, hebben vaak een grotere invloed op het spel. Iedereen
kent wel het erlangs trekken van een aanvaller (contra fout) of de midachter die alles in het werk stelt om
de bal niet bij de midvoor te laten komen (U20 fout)

1. Het A4tje
Met het A4tje wordt bedoeld een uittreksel van alle belangrijke spelregels en W-official zaken. Het is de
bedoeling dat elke bijeenkomst het A4tje groeit met de kennis van de behandelde stof. Uiteindelijk ontstaat
met steekwoorden (of korte zinnen) een spiekbrief. De scheidsrechter neemt voor een wedstrijd deze
spiekbrief door, zodat zij/hij tijdens de wedstrijd spelregel technisch het aantal fouten tot een minimum
beperkt. Een voorbeeld van het A4tje is opgenomen in de bijlage B
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2. Communicatie met scheidsrechtertekens
Een van de belangrijkste vaardigheden van een scheidsrechter is het (non) verbaal communiceren met alle
betrokkenen van het waterpolospel. In het spelregelboek van de FINA zijn gebaren opgenomen. Bij de
opleiding zijn vaak gebruikte gebaren toegevoegd. Een scheidsrechter moet alle gebaren in een reflex
moeten kunnen toepassen. Veel oefenen dus. Tijdens de opleiding komt de opleider regelmatig op deze
gebaren terug.

Algemene tekens

Start wedstrijd

Gewone fout

Doelpunt

Bal vrijgeven

Voordeel bij spel

3

4

5

De mutsnummers

1

2

6

7

8

9

10
11
12
13
Bij fluiten van een uitsluitingsfout (U20) toont de scheidsrechter altijd eerst de nummers van de cap om een
speler te bestraffen.

Uitsluiting

Nummer
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Tijdens een wedstrijd worden vaak overtredingen gemaakt door onderstaande fouten.

Vasthouden

Onderduwen

Terugtrekken

Hinderen tegenstander

2 hand vasthouden

Hoofd (aan)raken

Minder voorkomende U20-uitsluitingen zijn:

Waterspatten

Te weinig afstand

2 handen verdedigen

De onderstaande overtredingen hebben een gradatie in zwaarte. In de lichtste vorm zijn trappen en slaan
een U20 fout.

Na het verstrijken van
de uitsluitingstijd mag
men terugkomen
De scheidsrechter geeft
dit alsvolgt aan
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Trappen

Slaan

Terugkomsignaal

Bijzondere omstandigheden:
Met de aanpassing van de laatste waterpolo spelregels is een speciale situatie beschreven namelijk - een
zware U20 fout binnen 5m en de bal buiten de 5m – die op de onderstaande manier moet worden
uitgevoerd.

Stopteken

Uitsluiting U20

Nummer

Wachten

Hervatten spel

Er is nog een bijzondere situatie waar u als scheidsrechter alert moet zijn. Dit is de situatie waarbij een
doelpoging wordt gedaan waarbij de overtreding in het 5m gebied wordt gemaakt en de bal erbuiten is. Een
direct schot op doel (de bal is immers buiten de 5 m) moet onmiddellijk worden afgefloten en een vrije worp
moet aan de tegenstander worden toegekend.

Onmiddellijk reageren als
scheidsrechter is
essentieel.

Overtreding binnen 5m

Vrije worp ploeg

Wanneer 2 spelers gelijktijdig een zware (U20) fout maken, moet op de onderstaande manier worden
gehandeld. Na het fluitsignaal moeten de overtredende spelers zo snel mogelijk uit elkaar om escalatie te
voorkomen. Daarom start u nu met het uitsluitingsgebaar. Vervolgens worden de nummers doorgegeven
en de bal opgevraagd. Het spel wordt voortgezet met de vrije worp door de aanvallende ploeg.
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U20 / 2 spelers

Nummers AV & V

Bal opvragen

Spel hervatten

Wanneer de voorgaande overtredingen worden gemaakt en daarbij een doelpunt wordt voorkomen dan
moet een strafworp toegekend. Dit is ook van toepassing wanneer een gewone fout wordt gemaakt en een
doelpunt wordt voorkomen

S

Nummer

Nadat de doelverdediger op de doellijn ligt en de verdedigers op 2m afstand liggen van de nemer van de
strafworp wordt de strafworp genomen. Dit gebeurt door een fluitsignaal en het onderstaande gebaar

Let op:
De nemer van de
strafworp mag niet naar
voren bewegen

Fluitsignaal

Gebaar S nemen

Nemer vrije worp
gaat naar voren

De UMV - fouten onderscheidt zich in 2 groepen. De onder de ene groep vallen de (non) verbale acties
zoals intimiderend taalgebruik of elk vorm van gebrek aan eerbied naar officials, spelers en/of coaches. De
tweede groep staat voor fysieke acties. Dit zijn ontoelaatbare acties tijdens het spel en die op de directe
tegenstanderzij gericht. De overtreder van de UMV – fout moet de zwemzaal verlaten en mag zich hier niet
meer vertonen. Het spel wordt hervat met een vrije worp

Uitsluiting

UMV

Nummer

April 2016
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Bij de UMV/S is sprake van een technische UMV - fout. Denk aan een ongerechtige speler of een
doelverdediger die het doel volledig onderduwt. Hierbij is er sprake van het opzettelijk verstoren van de
voortgang van het waterpolospel. Dit zijn vervelende overtredingen waar geen sprake is van letsel. Nadat
de speler de zwemzaal heeft verlaten wordt het spel vervolgd met de strafworp.

Uitsluiting

UMV

Nummer

S

Rode Kaart

Bal vragen

Pleegt een speler gewelddadig spel dan moet de speler verwijderd worden en moet zijn team 4 minuten
met 1 persoon minder spelen. Zeker hier geldt: De overtreder van grof optreden moet de zwemzaal
verlaten en mag zich hier niet meer (inclusief de tribune) vertonen. Hieronder zijn de tekens aangegeven:

Uitsluiting

UMV/4/S

Nummer

S

Rode Kaart

Bal vragen

Bij alle UMV-fouten wordt het spel hervat met een vrije worp voor de tegenstander.

Regelmatig worden gewone fouten gemaakt. Het fluiten voor een gewone fout moet een toegevoegde
waarde zijn voor de wedstrijd. De ervaren scheidsrechter fluit voor voornamelijk voor de gewone fouten,
waarbij de snelheid van het spel maximaal tot zijn recht komt.

Bal onderduwen

Bal 2 handen pakken
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Tijdverspillen bij vrije
worp

Overschrijden
aanvalstijd (30 sec)

Afzetten op
tegenstander

Staan op of
afzetten van bodem

Om communicatie met spelers & coaches / publiek te vergroten worden deze signalen gebruikt:

Neutrale inworp

Bal opvragen

Muts vastmaken

Blessure tijd 3 min

Time out

Laatste minuut

Er is 1 signaal dat wordt gebruikt voor verschillende situaties namelijk:

Geen doelpunt

Geen overtreding

April 2016
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Wanneer een coach zich niet beheerst wordt aan
de coach een gele kaart gegeven.
Let op: Alleen aan de COACH kan een gele kaart
worden gegeven bij de 2e overtreding volgt
automatisch de rode kaart
Wanneer andere teambegeleiders zich niet
beheersen volgt onmiddellijk de rode kaart

Gele kaart

Wanneer een speler/ploeg aanhoudend simuleert
wordt ook een gele kaart gegeven

Rode kaart

Naast de scheidsrechter zijn er nog een aantal gebaren die in de wedstrijd voorkomen namelijk de gebaren
van een coach:

Time out

Laatst minuut strafworp
nemen

Laatste minuut behoud
balbezit

Ten slotte de tekens van de (bij officiële landenwedstrijden aanwezige) grensrechters.

Begin wedstrijd

Te vroeg starten

Doelworp

April 2016
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Thema onderwerpen

Introductie
De thema-onderwerpen zijn ontstaan doordat een waterpoloscheidsrechter meer bagage moet hebben dan
alleen het kunnen toepassen van spelregels. Met de onderwerpen in dit hoofdstuk moet de scheidsrechter
beter voorbereid zijn op het begeleiden van wedstrijden.

1. Thema: Communicatie
Communicatie is een doorlopend proces waarin iemand met een bepaalde bedoeling informatie geeft aan
een ander. Communicatie heeft altijd een doel. Om gezamenlijk een doel te bereiken is het een
voorwaarde dat de communicatie tussen de groepsleden (in dit geval de grensrechters, W-officials en SR)
effectief verloopt.

waar

Non-verbaal
55%

Spreken 7%

luisteren

Toon / stem
38%

nemen

Er is sprake van effectieve communicatie wanneer de ontvanger de boodschap van de zender juist
interpreteert (zoals de zender deze heeft bedoeld), de inhoud begrijpt, de gebruikte woorden en/of gebaren
kent EN er dezelfde betekenis aan toekent.
In het onderstaand figuur is de ideale situatie van communiceren beschreven. In de praktijk is er veel ruis
die dit beeld verstoort.

Z en d er

M ed iu m

O n tvan g er

C o d eren

D eco d e ren

B erich t
ve rs tu re n

B e rich t
o n tva n g en

Mensen beïnvloeden elkaar onophoudelijk, alleen al door hun aanwezigheid. Alle gedrag (met en zonder
woorden), in aanwezigheid van een ander mens van wie men zich bewust is, is communicatie. Woorden
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wegen daarbij doorgaans minder zwaar dan het gedrag dat de communicatie begeleidt, er aan vooraf gaat
of er uit volgt. Denk bijvoorbeeld aan de scheidsrechter die zich onbespied waant en moe van een werkdag
de schouders laat hangen, ongegeneerd geeuwt en vervolgens verder sloft.
Het laat zich raden wat de effecten van deze onbedoelde communicatie kunnen zijn op de spelers waar hij
straks mee te maken krijgt. En wanneer een scheidsrechter fluit voor een overtreding en het bijbehorende
gebaar maakt, communiceert hij meestal veel meer dan alleen de fout en de straf. In de onderstaande
figuren is vereenvoudigd weergegeven wat er tijdens een proces van communiceren gebeurd.

Uit onderzoek blijkt dat de
belangrijkste manier van communiceren verloopt door non-verbale communicatie. Gebarentaal is een
belangrijk aspect van non-verbale communicatie en maakt een wezenlijk onderdeel uit van de
communicatie tussen scheidsrechters onderling en tussen scheidsrechters en W-officials. Afspraken en
gebaren (tekens) die door scheidsrechters worden gemaakt zijn van groot belang voor een goed verloop
van de wedstrijd (praktisch: u kunt nu eenmaal niet naar de jurytafel lopen om een uitsluiting door te geven
terwijl het spel gewoon door gaat). Het is verder van belang dat scheidsrechters en W- functionarissen de
tekens op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze, en goed zichtbaar, laten zien aan spelers, officials en
toeschouwers.

In het onderstaand figuur zijn de zogenaamde communicatiecirkels van de SR aangegeven. Deze cirkels
geven aan met wie de SR communiceert gedurende een wedstrijd.
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Collega SR: de samenwerking met de collega SR moet goed zijn. Het is daarom verstandig om voor en
tijdens de wedstrijd voortdurend de onderlinge communicatie af te stemmen
Spelers en coaches: de communicatie naar spelers en coaches gebeurt voornamelijk met gebaren en moet
duidelijk en eenduidig zijn
W-officials: de kennis van W-officials moet zodanig zijn dat de communicatie tussen scheidsrechters en Wfunctionarissen uitsluitend met gebaren kan worden uitgevoerd.
Publiek: een enkele keer communiceert de SR met het publiek. In ‘vervelende’ situaties spreekt de SR de
aanvoerder aan en laat de SR haar of hem een probleem oplossen.
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2. Thema: Weerbaarheid
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de “weerbaarheid” besproken, waarover een scheidsrechter moet beschikken om
een wedstrijd tot een goed einde te brengen.

1. Weerbaarheid:
Definitie: Met weerbaarheid wordt bedoeld dat u voor uzelf kan opkomen. U weet wat u wel en niet wilt.
Meer concreet voor waterpolo: Het op de juiste wijze omgaan met beïnvloedingsfactoren en weerstanden
door de scheidsrechter waardoor de wedstrijd volgens regels en reglementen verloopt in een sportieve en
respectvolle sfeer (met alle betrokkenen)

Wat aan de orde komt:
•
•
•
•

Leren bewaken van uw eigen grenzen
Verhogen van uw assertiviteit en weerbaarheid
Vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie
Omgaan met agressie

Leren bewaken van uw eigen grenzen.
U kunt uw grenzen pas gaan bewaken als u weet waar ze liggen. Dit is persoonlijk. Ga bij uzelf eens na,
waar uw grenzen liggen?. Benoem deze en waar gaat u erover heen.
Beïnvloedingsfactoren waarbij spelers en coaches weerstand (grenzen opzoeken) kunnen oproepen zijn.
Bijv.: Als u ongeconcentreerd bent, nonchalant staat te fluiten, onduidelijke gebaren aangeeft. Hierna een
eenvoudig overzicht waardoor u weerstand kunt verwachten Voor, Tijdens en Na de wedstrijd

Voor de wedstrijd:
Algemeen

Fysiek

Voorbereiding

“de avond “ ervoor

Wie spelen er

Uitgerust

Afstand

Grenzen aangeven

Eerdere ervaring

Conditie / Warming Up

Collega

Belang van de wedstrijd

Rapporteur

Soort wedstrijd

Veld & Materiaal

Derby ?

Tijdens de wedstrijd:
Collega

Spelers

Coaches

Publiek

Professionaliteit

Op- en aanmerkingen

Contact/afstand houden

Afstand

Afspraken

Afkeurende gebaren

Non-verbaal

Dreigend

Feedback

Techniek/systeem

Afkeurende gebaren

Luidruchtig

Lichaamstaal
Contact

Hoe kunt u handelen?
Tegenover de speler
Reactie

Kenmerk

Actie SR
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Acceptatie
beslissing
Non-verbale
irritatie
Verbale irritatie

Knipoog / duim omhoog

Niets

Geen reactie

Nee schudden / middelvinger

UMV

Afstand nemen

Praten / schelden

UMV

Afstand nemen

Intimideren

Beledigen
bedreigen
Aanraken / waterduwen / slaan
en/of trappen

UMV en
staken
UMV/4/S en
staken

Afstand nemen

Politie inschakelen

Afstand nemen /
ontwijken

Politie inschakelen

Fysieke irritatie

Soms ja knikken

Tegenover de coach
Reactie

Kenmerk

Actie SR

Weerbaarheid

Opm.:

Acceptatie
beslissing
Non-verbale
irritatie

Knipoog / duim omhoog

Niets

Geen reactie

Soms ja knikken

Nee schudden / middelvinger

Gele kaart
Rode kaart

Afstand nemen

Verbale irritatie

Schelden
Publiek aansporen
Beledigen
bedreigen

Rode kaart

Afstand nemen

Rode kaart en Afstand nemen
staken

Politie inschakelen

Aanraken / waterduwen / slaan
en/of trappen

Rode kaart en Afstand nemen /
staken
ontwijken

Politie inschakelen

Actie SR

Weerbaarheid

Opm.:

Niets

Geen reactie

Niets

Afstand nemen

Praten / schelden
zangkoren
Beledigen
bedreigen

Aanvoerder
aanspreken
Staken

Afstand nemen

Aanraken / waterduwen / slaan
en/of trappen

Staken

Intimideren
Fysieke irritatie

Tegenover het publiek
Reactie

Kenmerk

Acceptatie
beslissing
Non-verbale
irritatie
Verbale irritatie
Intimideren
Fysieke irritatie

Afstand nemen

Politie inschakelen

Afstand nemen /
ontwijken

Politie inschakelen

Na de wedstrijd:
Collega

Rapporteur

Nabespreking (tips & tops)

Feedback

Feedback

Beoordeling (goed/minder goed)

Goed gevoel naar huis
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2. Verhogen van uw assertiviteit en weerbaarheid.
Assertiviteit:
Definitie: Assertiviteit is het uiten van uw gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en
gepaste wijze.
Belangrijk bij een assertieve houding, waardoor uw weerbaarheid verhoogt, is duidelijke communicatie,
meer hierover in het thema communicatie. Voor een scheidsrechter is communicatie van groot belang daar
u hoofdzakelijk non-verbaal communiceert. U moet echter wel de juiste boodschap overbrengen in een
heldere en consistente vorm. Als u als scheidsrechter duidelijk, eenduidig, helder en consistent
communiceert dan stijgt meteen uw eigenwaarde en weerbaarheid.
Wat kan communicatie beïnvloeden:
• Toonhoogte/duidelijk fluitsignaal.
• Bewegingen en/of lichaamstaal.
• Cultuur, leeftijd, geslacht of vaardigheden.
Twee gouden regels van communicatie:
• Bedenk met wie u communiceert –en welke woorden en/of handelingen het beste bij hen passen in
een bepaalde situatie.
• Behandel mensen waardig en fair (Men is dan meer begrijpend en respecteert u als official)
Non-verbale communicatie is:
• Uw handgebaren als scheidsrechter.
• Gele en rode kaart.
• Lichaamstaal. (heel belangrijk)
Tips voor effectieve communicatie:
• Blijf kalm
• Spreek helder (ga nooit schreeuwen)
• ziet er verzorgd uit
• heb zelf vertrouwen
• Gebruik duidelijke en juiste signalen
• Heb een open benadering
Blijf vooral dicht bij uzelf
• Een goed voorbeeld is niks mis mee.
• MAAR! : Wordt geen geforceerde kopie van een ander.

Assertief, sub assertief en agressief:
U kunt zeggen dat assertiviteit betekent dat u een balans vindt tussen het behartigen van uw eigen
belangen en het rekening houden met de belangen van een ander.
• Als u te veel rekening houdt met het belang van een ander en uw eigen belang verwaarloost,
noemen we dat sub assertief.
• Als u vooral uw eigen belang ziet en de belangen van de ander niet ziet of negeert, noemen we dat
agressief.

Hoe kunt u groeien in assertiviteit?
We onderscheiden vier niveaus van assertiviteit

Niveau 0: weinig assertief
• U kunt lastig uw eigen grenzen aangeven.
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• U communiceert niet duidelijk wat u vindt of wilt.
• U kunt slecht negatieve feedback geven en positieve feedback ontvangen.
of
• U kunt (of wilt) geen rekening houden met de belangen van een ander.
• U geeft de ander geen ruimte voor het communiceren over zijn eigen belang.
• U kunt slecht feedback geven en kunt negatieve feedback slecht ontvangen.

Niveau 1: reactieve of basis assertiviteit
•
•
•
•

U geeft (indien wordt gevraagd) uw eigen standpunten weer en eigen grenzen aan.
U komt uit voor uw eigen mening indien ernaar gevraagd wordt.
U maakt duidelijk wanneer u het niet eens bent met uw gesprekspartner.
U maakt duidelijk wanneer uw grenzen worden overschreden (U durft bijv. nee te zeggen).

Niveau 2: proactieve assertiviteit
• U komt spontaan met eigen standpunten, bewaakt en verdedigt op een respectvolle wijze uw eigen
belangen en grenzen.
• U kiest eerder voor directe confrontatie en directe beïnvloeding. U probeert niet via een omweg uw
zin te krijgen.
• U brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en directe manier.
• U komt uit eigen beweging met standpunten naar voren die afwijken van dat van uw
gesprekspartner.
• U luistert naar tegenargumenten, weerstand en kritiek bij de verdediging van uw eigen voorstellen. U
hebt genoeg flexibiliteit in de discussie.

Niveau 3: assertief kunnen blijven in emotionele en/of kritische situaties
• U aanvaardt kritiek op uw standpunt, gedrag of acties en reageert er constructief op. Ook als u onder
druk gezet wordt om het standpunt van de tegenstander over te nemen.
• U bespreekt meningsverschillen uit uzelf zonder het conflict uit de weg te gaan.
• U gaat adequaat om met ongepaste reacties, verbale agressie en provocaties, ook als u onder druk
staat. (U begint niet meteen te schelden als u gesneden wordt in het verkeer.)
• U verwerpt onaanvaardbare voorstellen op een respectvolle, doch besliste manier.
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3. Vergroten van u zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie
Zelfvertrouwen:
Definitie:

Zelfvertrouwen is het geloof dat u in eigen kunnen hebt; het vertrouwen dat u op eigen kracht
een wedstrijd aankunt en tegenvallers het hoofd bied.

Zelfvertrouwen werkt positief door in uw scheidsrechterbeleving, want hoe meer zelfvertrouwen u hebt, hoe
beter u fluit en hoe betere uitstraling u heeft.
Waarom is zelfvertrouwen zo belangrijk?
Het hebben van zelfvertrouwen leidt tot groei en zelfontplooiing. Zelfvertrouwen maakt u weerbaar en
minder afhankelijk van het oordeel van anderen. Voor het vergroten van uw zelfvertrouwen, kunt u de
volgende tips aanwenden om uzelf beter in de hand te krijgen:
• Neem initiatief
• Start tijdig met de voorbereiding
• Materiaal op orde
• Werk aan uw lichaamshouding
• Wees een team met collega en jury
• Maak eventueel contact met de coaches
Maar PAS OP!
U slaat door wanneer u uzelf beter vindt dan andere scheidsrechters, op hen neerkijkt en handelt en
oordeelt vanuit een gevoel van meerwaarde. In een dergelijk geval spreken we niet meer van
zelfvertrouwen, maar van arrogantie.
Gebrek aan zelf vertrouwen:
Hoeveel zelfvertrouwen u hebt, hangt voor een belangrijk deel af van ervaringen uit uw verleden. Hoe
vaker u hebt gemerkt dat u iets goed kunt, hoe makkelijker het is om te geloven dat het u nog een keer
lukt. Ook steun en complimenten van andere scheidsrechters hebben invloed op u zelfvertrouwen. Maar u
honderd procent zeker voelen van uzelf, dat doet bijna niemand. Dit geldt overigens ook voor mensen die
heel zelfverzekerd overkomen. Zij kunnen hun onzekerheden verbergen door op te scheppen, dominant te
zijn of door zich te gedragen als een top scheidsrechter.
De meeste mensen en scheidsrechter in het bijzonder twijfelen dus in meer of mindere mate wel eens aan
zichzelf, bijvoorbeeld wanneer een promotie uitblijft, de beoordelaar kritiek heeft.
Op zich is daar niets mis mee, af en toe aan uzelf twijfelen is normaal.
Een gebrek aan zelfvertrouwen wordt een probleem wanneer het u in uw wekelijkse fluiten belemmerd of
nog sterker wanneer u het fluiten ook door de week meeneemt. U twijfelt niet alleen over bepaalde keuzes
of over wat u wel en niet kunt, u twijfelt over uw hele zelfbeeld: over wie u bent, wie u wilt zijn en wat u
graag wilt doen. Herkent u uzelf hierin, dan is het wellicht verstandig om eens praten met collega's club
genoten of bij een opleider.

Hoe vergroot u uw zelfvertrouwen?
Het is nooit te laat en u bent nooit te volwassen om uw zelfvertrouwen te vergroten.
• Check uw gedachten over uzelf en nuanceer ze. Hoe vaak gebruikt u termen als ‘altijd’, ‘nooit’,
‘niets’, ‘alles’? Gedachten met dit soort termen zijn onrealistisch. Er is namelijk niemand die niets
kan. Het is nooit altijd fout. Een dergelijk gedachte zorgt ervoor dat u onnodig negatief over uzelf
gaat denken.
• Maak een persoonlijke SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunity’s & Threats)
waarmee u uw sterke en zwakke punten in kaart brengt. Dit doet u om met meer zelfvertrouwen naar
uw carrière mogelijkheden te kijken.
• Sta stil bij succesvolle ervaringen. Trek niet alleen uw lessen uit fouten, maar ook uit uw
successen. Maak een lijst van alle dingen die u goed afgaan, van alle eigenschappen waar u trots op
bent of van wat u allemaal al hebt bereikt.
• Vergeef uw fouten. Relativeer de fouten die u maakt; het is niet nodig om perfect te zijn en altijd
alles onder controle te hebben. Een vergissing is menselijk.
• Accepteer een complimentje van een ander. Wijs een compliment van een collega niet van de
hand en geniet van dit onverwachte ‘cadeau’.
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Zelfbeheersing:
Zelfbeheersing wil zeggen dat u in sterk emotionele situaties in staat bent met uw eigen emoties om te
gaan; u hebt controle over uw eigen gedrag, slaagt erin wensen, behoeften en driften in de hand te houden
en u weet escalaties te voorkomen. U weet dus niet alleen wat het juiste is om te doen, u handelt er ook
naar.

Wat houdt zelfbeheersing concreet in?
Iemand die over veel zelfbeheersing beschikt:
• heeft zichzelf in de hand.
• wordt niet snel kwaad.
• laat zich niet snel gaan.
• reageert gelijkmatig; toont beheerst en voorspelbaar werkgedrag.
• heeft eigen emoties onder controle. Het negatieve krijgt niet de overhand en positieve gevoelens
worden snel hervonden.
• relativeert 'ups en downs'; laat zich niet meeslepen door eigen emoties.
• brengt persoonlijke irritaties feitelijk en rustig over.
Wilt u als scheidsrechter meedraaien in de huidige competities, dan is zelfbeheersing geen overbodige
luxe. Het is goed om uw grenzen aan te geven, maar u kunt collega's, medewerkers of bazen moeilijk een
klap verkopen of de huid vol schelden als u zich aan hen ergert. Waar het om gaat is dat u probeert uw
belangen te verdedigen zonder de relatie met de ander te beschadigen, daarom moet u altijd proportioneel
reageren.

Zelfreflectie:
Reflecteren is een belangrijke competentie voor een scheidsrechter. Wat houdt reflecteren in? Er zijn
verschillende definities van reflectie. Bij de meeste draait het om het terugkijken op eigen ervaringen om
daarvan te kunnen leren. Reflecteren betekent dat u uzelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe
u bijvoorbeeld hebt gefloten, welke keuzes u hebt gemaakt, welke vaardigheden u inzet en hoe dat voelt.
Er zijn drie vormen van reflectie:
1. Reflecteren op persoonlijk functioneren. Daarbij staat u stil bij wie u bent, wat uw doelen en
motivatie zijn. Met reflectie van collega of rapporteur, kan u persoonlijk beter worden.
2. Reflecteren op handelen. Deze vorm van reflecteren richt zich vooral op het methodisch handelen.
Uw houding en gebaren.
3. Reflecteren op persoonlijk en handelen in de totale wedstrijd context. Bij deze vorm van reflecteren
kijkt u naar de context van uw functioneren en handelen. Hierbij vraagt u uzelf in hoeverre u hebt
gefloten in de geest van de wedstrijd.

Reflecteren is ook een manier van leren
Leren kan op veel verschillende manieren. Veel mensen associëren leren met studeren uit boeken. Dit is
kennisleren. Maar er zijn nog meer vormen van leren:
• Bij kennisleren gaat het dus om het opnemen van informatie en het leggen van verbanden, denk
hierbij aan de spelregels.
• Vaardigheidsleren gaat om het verbeteren van acties, hierbij kunt denken aan uw gebaren en ander
non-verbale communicatie.
• Houdingsleren gaat om het inzicht in eigen gedrag. Normen en waarden worden ontwikkeld, de
omgang met anderen wordt onderzocht. Met deze manier van reflecteren wordt u als totale
scheidsrechter beter.
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Hoe moet u reflecteren?
Niet iedereen kan van nature gemakkelijk reflecteren. Sommige mensen geven bijvoorbeeld de voorkeur
aan het kennisleren. Zij vinden het leuker om met theorieën bezig te zijn dan met hun eigen houding. Wat
wel belangrijk is om er heel bewust mee bezig te zijn. Dit kan door een vast moment voor in uw agenda te
prikken of het reflecteren systematisch en methodisch aan te pakken. U kunt daarvoor de STARR-methode
toepassen. Dit staat voor:
• Situatie
• Taak
• Actie
• Resultaat
• Reflectie
De STARR-methode werkt als volgt:
U beschrijft een concrete situatie en geeft daarbij aan wat uw taak of rol hierbij is. Dan beschrijft u welke
acties u hebt ondernomen en wat hiervan het resultaat was. Tot slot doet u de werkelijke reflectie. Het is
hierbij wel belangrijk eerst onderzoek te doen, dat wil zeggen uzelf vragen te stellen, voordat u conclusies
trekt voor een volgende, vergelijkbare situatie.
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4. Omgaan met agressie: wat kunt u doen?
Agressie is vaak een reactie op een andere persoon. De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary heeft in
de jaren vijftig een model ontwikkeld dat interpersoonlijk gedrag beschrijft. Leary ontdekte dat de
communicatie over en weer met elkaar wordt bepaald door twee factoren: 'macht' en 'sfeer'. 'Macht' bepaalt
de hiërarchie tussen twee mensen (boven/onder) en 'sfeer' bepaalt de manier van communiceren (samen
of tegen). Dit model staat bekend als de Roos van Leary

Agressief gedrag ligt in het kwadrant 'boven-tegen'. Mensen die 'boven-tegen' reageren leggen de nadruk
op de verschillen met degene op wie ze reageren: "Zo moet het en waag het niet me tegen te spreken."
Uit het onderzoek van Leary blijkt, dat mensen geneigd zijn 'complementair' te reageren. Dat wil zeggen
dat mensen op 'bovengedrag' reageren met 'ondergedrag' en andersom. Op 'samengedrag' reageren
mensen met 'samengedrag' en 'tegen' lokt 'tegengedrag' uit.
Zoals we zagen is agressie een vorm van boven-tegengedrag en de natuurlijke reactie is dus om daar met
onder-tegengedrag op te reageren, d.w.z. opstandig. U kunt uzelf voorstellen dat dat weinig effectief is,
omdat de ander daarop weer agressief reageert. Dat is de reden waarom een agressieve situatie vaak
escaleert.
Beter is het om dit patroon te doorbreken en 'gewenst' gedrag bij de ander te bewerkstelligen. Dat doet u
door op hetzelfde 'niveau' te gaan reageren, dus niet 'ondergedrag' te vertonen, maar juist ook
bovengedrag, en daarbij de 'samenpositie' te kiezen. De beste manier om te reageren op agressieve
mensen is om mee te gaan (in termen van de Roos van Leary: 'ondersteunend' gedrag te vertonen). De
agressieve persoon zal zich gehoord en begrepen voelen. Dit werkt – letterlijk en figuurlijk – ontwapenend.

Dat doet u als volgt:
• Blijf beleefd.
• Houd oogcontact.
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• Behandel de ander met respect.
• Ga niet in discussie, maar zeg dat u ziet dat de ander boos is.
• Stel een grens aan het gedrag, wijs niet de persoon af.
Het is natuurlijk afhankelijk van de situatie in hoeverre u 'mee kunt gaan' met de agressieve persoon. Als
iemand stampij schopt omdat hij niet direct geholpen wordt, kun u zich wel voorstellen dat u die persoon
enigszins begripvol tegemoet treedt, maar als iemand u een mes op de keel zet, is dat al een stuk
moeilijker voorstelbaar. Toch is in dat geval 'meegaan' soms een optie om de gevaarlijke situatie enigszins
te de-escaleren.

De-escaleren:
Verbale en non-verbale communicatie: U en de sporter(s), coaches
Het is belangrijk om u bewust te zijn van:  Agressie lokt Agressie uit.
Mensen reageren op elkaar. Daartoe staan ons allerlei vormen van communicatie ter beschikking:
woorden, stemgebruik, de manier van kijken, gedrag, houding. Als scheidsrechter heeft u beperkte
middelen om te communiceren, u hebt uw fluitsignaal, handgebaren en houding, daarmee moet u het
doen.
Bij het omgaan met agressieve spelers/coaches is de manier van communiceren van belang, omdat ons
eigen gedrag een reactie uitlokt bij de ander en andersom. Door uw eigen manier van communiceren goed
te kennen (en te kiezen) kunt u beter omgaan met agressieve sporters/coaches.
Zowel verbale als non-verbale communicatie spelen een rol. We bespreken hier een aantal manieren om
met agressieve mensen om te gaan:
• Verbale communicatie
• Non-verbale communicatie
N.B.: niet elke manier zal werken of gelden in elke situatie. Het maakt nogal uit of u een boze speler
tegenover u hebt met wie nog wel te praten valt, of dat u wordt overvallen door het publiek. In het laatste
geval moet u uit lijfsbehoud soms overgaan op fysieke technieken. De-escalatietechnieken verdienen altijd
de voorkeur, omdat u daarmee de kans om klappen te krijgen vermindert en meer tijd krijgt voor het
verzinnen van een oplossing.

De ik-boodschap
Er is een verschil in de volgende twee boodschappen:
• "Zou u misschien de 30 sec wat beter in de gaten willen houden, ik heb er last van."
• "Wilt u nou die 30 sec eens goed bedienen, het hele spel loopt zo uit de hand.
De eerste boodschap is een assertieve boodschap Hierbij houdt de spreker de boodschap 'bij zichzelf',
door te zeggen: 'ik heb er last van'. Hoe komt dat? De ander kan erop reageren: "O sorry, ik ga beter
opletten." De spreker heeft de boodschap gebracht als een 'ik-boodschap', waardoor het verzoek
overkomt als een redelijke vraag. Op een redelijke vraag heeft de ander veel verschillende mogelijkheden
om te antwoorden.
De tweede een agressieve boodschap.
De tweede boodschap is een directe aanval op de ander en is verwijtend van toon. Deze persoon zal het
gevoel hebben dat hij zich niet zonder gezichtsverlies uit de situatie kan redden. Hij heeft eigenlijk alleen
de mogelijkheid om te ontkennen: "de 30 sec loopt goed, waar heeft u het over?"
Voelt u de agressie?
Het verschil in agressieve en assertieve boodschappen zit hem in de volgende dingen:
Agressief

Assertief

Boodschap is emotioneel (gericht op voelen)

Boodschap is cognitief (gericht op willen)

Uiten van onlustgevoelens (negatief)

Uiten van eigen wensen (positief)

Kwetsend

Stimulerend

Afreageren

Opkomen voor uzelf
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Gevolg:
verdriet, balen, kwetsbaarheid, wraakzucht, opluchting

Gevolg:
Zelfbewust, sterk voelen, trots, overwinning

'Ja, maar...'
Iemand die boos is, is dat vaak met een reden, al dan niet terecht. Vooral iemand die uit frustratie agressief
reageert, heeft bepaalde verwachtingen, waaraan door de ander niet voldaan wordt. Wat de boze persoon
wil, is vooral gehoord en begrepen worden.
Een “boze” speler die na de wedstrijd bij u langs komt om verhaal te halen over de laatste uitsluiting, is niet
geholpen met het antwoord “ja maar, ik zag het zo”.
Beter in deze context is te melden aan de speler dat u hem zo even rustig te woord wil staan, eerst even
de formaliteiten afhandelen. Vervolgens gaat u verder met hem/haar te vragen om welke situatie het ging,
antwoord dan met “ik herken de situatie echter en ik herkende dat oprecht als vast houden. De speler zal
zich nu gehoord voelen en verder gaan uitleggen dat dat niet het geval was. Nu kunt u nu de situatie
verdedigen omdat de speler er anders in staat en wel begrijpt dat het niet terug gedraaid wordt.

Tot slot:
De-escaleer elke agressieve situatie Helder communiceren, zorgt voor die duidelijkheid. Dat zit hem
enerzijds in de boodschap die u overbrengt, maar anderzijds ook in hoe uzelf overkomt. Let op de
volgende dingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sta rechtop en stevig op twee voeten. Vermijd te veel beweging.
Houd oogcontact.
Communiceer duidelijk
Op basis van gelijkwaardigheid
Praat duidelijk, maar zonder stemverheffing.
Zend geen dubbele boodschap uit: liever niet glimlachen dan 'gemaakt' glimlachen.

LET OP! Houding is heel belangrijk (non-verbaal)
Interesse tonen zorgt ervoor dat de ander zich gehoord voelt. Interesse tonen doe u verbaal, maar ook
non-verbaal:
• Neem een actieve houding aan, sta niet nonchalant of weg kijkend.
• Luister goed en knik af en toe bevestigend.
• Wees geduldig en niet kortaf.
• Doe geen andere dingen, bv de volgende wedstrijd volgen.
Als u deze vorm van handelen en communiceren als een tweede natuur maakt, dan zal u de meeste
waterpolo incidenten de baas kunnen. Een zelfverzekerde, rustige scheidrechter straalt respect uit en zal
met respect worden behandeld.
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3. Thema: Feedback (geven en/of krijgen)
Introductie
Feedback is de uitwisseling van informatie waarmee de ontvanger van de feedback zich een beeld kan
vormen over zijn gedrag en de effecten daarvan op de ander.

Waarom feedback?
Het doel van feedback is om uzelf steeds te verbeteren. U krijgt gratis tips om uw eigen handelen in te
zien. U heeft een eigen beeld en u verwacht dat een bepaalde handeling ontvangen wordt zoals u heeft
bedoeld. Maar is dit ook zo?
Het doel van de feedback is dus dat:
1. de ontvanger ervan meer inzicht verwerft in zichzelf en in zijn handelen;
2. de ontvanger ervan zich bewust wordt van de effecten van zijn handelen;
3. gewenst gedrag wordt versterkt, dat wil zeggen: wordt herhaald;
4. ongewenst gedrag wordt vermeden, dat wil zeggen: niet herhaald.

Goede feedback ondersteunt en bevordert positief gedrag, omdat dit wordt (h)erkend. Feedback hoeft niet
alleen positief te zijn het kan negatief zijn, echter meestal is dit positief en gaat het om een compliment of
een terugkoppeling waarmee u nog beter naar uzelf kunt kijken. Bijvoorbeeld:
• Informeer of iemand er open voorstaat en spreek in de “ik-vorm”.
• Beschrijf gedrag in termen van “Ik zie.. Ik voel … Ik hoor ….”
• Richt u uitsluitend op veranderbaar gedrag en speel daarbij niet op de persoon.
• Wees eerlijk en niet emotioneel. Geef aan hoe u op een bepaald gedrag reageert. Begin daarbij altijd
positief.
• Tenslotte: Ga na of de ander u begrijpt door terug vragen. Probeer concrete afspraken te maken
over wat u anders zou willen.
Feedback kan op verschillende manieren gegeven worden:
• Verbaal of non-verbaal: "Dat vind ik tof!" of uw duim opsteken of instemmend knikken
• Bewust of onbewust: "Dat vind ik vervelend." of u kunt verveeld zitten geeuwen.
• Spontaan of op verzoek: De één zal uit zichzelf zeggen wat ze ervan vindt, de ander moet u eerst
vragen: "Wat vindt u ervan?"
• Formeel of informeel: Applaus in de schouwburg is formele feedback. Een schouderklopje tussen
door is informele feedback.

Met andere woorden, effectieve feedback is informatie die er toe leidt:
• dat de ontvanger ervan niet defensief reageert;
• dat de onderlinge relatie niet wordt geschaad en “open” blijft;
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• dat de weg voor meer feedback niet wordt geblokkeerd.
Feedback mag dus niet bedreigend of pijnlijk zijn. Dat betekent niet, dat de waarheid niet gezegd mag
worden.

4G feedback methode
Het 4G feedback model helpt scheidsrechtercoaches en rapporteurs om een moeilijk gesprek in te gaan,
feedback te geven. Feedback krijgen is niet altijd fijn. De scheidsrechter kan het zien als kritiek. Door het
gesprek op een juiste manier te voeren, zorgt u ervoor, dat uw feedback goed is onderbouwd en niet
onnodig kwetst, waardoor het gesprek kan escaleren. Aan het einde van het gesprek moeten duidelijke
doelen zijn geformuleerd zodat het gedrag wordt verbeterd. De 4G feedback methode biedt een framework
om ongewenst gedrag te benoemen, bij te sturen en bestaat uit:
• Gedrag
• Gevoel
• Gevolg
• Gewenst

G1 van de 4G feedback methode: Gedrag
Als u een gesprek volgens de 4G feedback methode insteekt, dan start u met het bevindingen aan de
scheidsrechter te benoemen dat aangepast zou moeten worden. Spreek vanuit uzelf. Het is immers uw
mening. Daar valt niets tegen in te brengen. U zegt dus bijvoorbeeld: “Ik heb gezien dat u geen
voordeelregel toe past” of “ik vind dat u de voordeelregel onjuist toepast”. Als u het neerzet als een
beschuldiging: “U past de voordeelregel niet toe”, dan lokt dit een discussie uit die u wilt voorkomen. U
vindt immers dat deze persoon de voordeelregel niet toepast en daar moet iets aan gebeuren. Houdt u dus
aan de feiten!

G2 van de 4G feedback methode: Gevoel
Nadat u het gedrag hebt benoemd, de volgende G uit de 4G feedback methode, namelijk het gevoel dat dit
gedrag u geeft. Spreek ook hier vanuit uzelf, dus bijvoorbeeld: “Dit geeft mij het gevoel dat u een ploeg
daardoor benadeeld”. Of “Dit geeft mij het gevoel dat u een ploeg voordeel geeft”. Als u uw gevoel hebt
benoemd, gaat u naar de 3e G van de 4G feedback methode.

G3 van de 4G feedback methode: Gevolg
De 3e G van de 4G feedback methode gaat over het gevolg dat het hiervoor besproken gedrag heeft op
bijvoorbeeld het “functioneren” van deze persoon of van de ploegen. Natuurlijk spreekt u weer vanuit uzelf.
Bijvoorbeeld: “Ik heb gemerkt dat de ploegen niet goed begrepen waar u voor floot en reageerde dit af op
de tegenstander”. Door de gevolgen van gedrag te benoemen probeert u bewustwording te creëren bij de
scheidsrechter met wie u het gesprek hebt. Het zou best kunnen dat hij of zij schrikt en dat ze deze
gevolgen helemaal niet doorhadden.
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G4 van de 4G feedback methode: Gewenst
Nu u het gedrag, het gevoel dat u hierdoor krijgt en de gevolgen van het gedrag hebt gesproken komt u bij
de 4e G van de feedback methode en dat is te benoemen wat het gewenste gedrag is. Dat zou
bijvoorbeeld kunnen zijn: “Ik zou graag willen dat u verder doorloopt waardoor u de spelsituaties beter kunt
beoordelen”. Of “Het lijkt me een goed idee om tussen de perioden de verschillen van fluiten op elkaar af te
stemmen”. Stel duidelijke en haalbare doelen op.

Uitkomst en voorbeeld 4G feedback methode
Totaal ziet de feedback er dus als volgt uit: “Ik heb gezien dat u geen voordeelregel toegepast” (gedrag).
“Dit geeft mij het gevoel dat u een ploeg daardoor benadeeld” (gevoel). “Ik heb gemerkt dat de ploegen niet
goed begrepen waar u voor floot en reageerde dit af op de tegenstander” (gevoel). “Ik zou graag willen dat
u verder doorloopt waardoor u de spelsituaties beter kunt beoordelen”. (gewenst). Het is natuurlijk geen
garantie dat uw gesprek ook goed zal verlopen, maar het 4G feedback model geeft wel houvast om op een
gestructureerde manier en zonder onnodig verwijten te maken of te kwetsen een feedback gesprek in te
gaan.

Regels die gelden voor het geven van effectieve feedback zijn:
1. Feedback moet beschrijvend en niet beoordelend of veroordelend zijn, de gever van de feedback
behoort te beschrijven, zoals hij dat heeft waargenomen en ervaren.
2. Feedback moet op het juiste moment worden gegeven, meestal is dat direct of kort na het
waargenomen gedrag. Soms wordt feedback later gegeven, bijvoorbeeld als de ontvanger op dat
moment gespannen is of eerst tot rust moet komen.
3. De feedback wordt gevolgd door navragen, de gever van feedback controleert of de feedback voor de
ontvanger duidelijk is. De ontvanger moet de feedback begrijpen.
4. De feedback moet op stellende wijze worden gegeven, niet vragenderwijs, hierdoor ontstaan een
wezenlijk verschil tussen actief luisteren en het geven van feedback. De gevers van feedback zijn
soms geneigd informatie achter te houden en deze via vragen aan de ontvanger op tafel te krijgen. De
gever stelt dus onechte vragen en hiermee wordt de onderlinge relatie geschaad.
5. Feedback moet concreet zijn, niet algemeen, de gever moet zo veel mogelijk concrete informatie
geven over het gedrag en de effecten ervan. Dit heeft meer effect dan algemene, vage informatie,
omdat de feedback sneller en beter wordt herkend.
6. Feedback behoort gewenst en niet dwingend te zijn, het is het meest effectief als de ontvanger er zelf
om vraagt. Het is belangrijk voor de gever om te weten, waarover de ontvanger feedback wil hebben.
Opgedrongen feedback “voor eigen bestwil” is niet effectief.
7. Feedback moet bruikbaar zijn, dus betrekking hebben op het gedrag dat de ontvanger kan
veranderen. Is dit niet mogelijk, dan worden er frustraties opgeroepen.
8. Ontvangen en geven van feedback moeten elkaar afwisselen, de ontvanger moet de ruimte hebben
om feedback te geven aan de gever van de feedback. De ontvanger en gever zijn op dit punt
gelijkwaardig.
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4. Thema: Tactieken en technieken
Introductie
Om goed voorbereid te zijn voor het begeleiden van een wedstrijd moet een scheidsrechter kennis hebben
van de basistechnieken en tactieken. Met enkele spelsituaties wordt de deelnemer uitgedaagd om in deze
situaties naar de algemeen geldende regels van het spel deze situaties te beoordelen.

1-0 Tactieken en technieken
In een wedstrijd komen de zogenaamde 1-0 situaties vaak voor. Eigenlijk is iedere kleine overtal situatie
die voortkomt uit een tegenaanval een 1-0. Probleem is daarbij, dat deze ergens in het spel verborgen en
vaak moeilijk te herkennen is. Ervaring met het waterpolospel helpt u daarbij om de verborgen 1-0 te
herkennen en de ploeg met de kleine voorsprong ook maximaal te laten gebruikmaken van het voordeel.
Met enkele voorbeelden wordt geprobeerd om juist te handelen door of voordeel te geven als
scheidsrechter of voor een vrije worp of uitsluiting te fluiten.
Bij alle 4 spelsituaties wordt uitgegaan dat de spelers voldoende technische en tactische bagage hebben
om de situatie goed t kunnen afronden. Dit betekent dat de doelpogingen goed kunnen worden uitgevoerd.
Bij de minder begaafde spelers hoeft dit zeker niet te leiden tot andere beslissingen maar zal het
eindresultaat anders zijn.

Voordeel (geven)
In de 4 situaties die worden voorgelegd is er in eerste instantie voornamelijk naar de technische en
tactische aspecten gekeken. Bij voordeel (geven) wordt dezelfde situaties benaderd vanuit het perspectief
van de scheidsrechter (spelregels) en het ontwikkelen van de grootste kans voor de aanvallende ploeg.
De uitdaging blijft om de ontstane situaties te herkennen en om de juiste beslissingen te nemen. Ervaring
met het waterpolospel helpt u daarbij om de verborgen 1-0 te herkennen en de ploeg met de kleine
voorsprong ook maximaal te laten gebruikmaken van het voordeel.
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Spelsituatie 1
De aanvaller heeft 1,5 meter voorsprong op zijn verdediger. De andere verdediger presst de andere
aanvaller niet. De doelverdediger roept dat de andere verdediger moet blijven pressen. De eerste aanvaller
zwemt de 5m in en de doelverdediger is klaar voor het duel met de aanvaller.

De vraag die u moet stellen is:
“Moet ik hier bij een gewone fout
fluiten?” en zo ja wanneer en zo
nee waarom niet?

Dezelfde vraag moet gesteld
worden als de achterliggende
verdediger hindert?

Belangrijk om nu goed te
kunnen beoordelen of u de
juiste beslissing neemt, moet u op de hoogte zijn van de tactieken en technieken, welke hier kunnen
worden uitgevoerd.
Vaak ziet u dat de linker verdediger blijft pressen waardoor de aanvaller met bal een 1 op 1 duel aangaat
met de doelverdediger waarbij de verdediger die te laat heeft gereageerd in hoge snelheid de achterstand
probeert in te halen. Vaak ziet u dat de verdediger op de benen zwemt en zo de aanvaller lastig maakt om
te scoren. Maar is dat OK? Wat zou u als scheidsrechter doen?

1-0 Voordeel (geven) Situatie 1
Deze situatie vraagt om het geven van voordeel aan de aanvallende ploeg. U moet u afvragen of het ook
echt voordeel is en of het ook voordeel blijft.
Vaak ziet u dat de verdediger op de benen zwemt en zo de aanvaller lastig maakt om te scoren. Is er dan
nog wel sprake van voordeel? Als het voordeel blijft dan moet de aanvaller ook maar een doelpoging doen.
Is het voordeel weg dan moet u volgens de regels deze situatie oplossen
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Spelsituatie 2
De aanvaller met bal zwemt de 2m in. De verdediger dicht bij de aanvaller met bal maakt het overspelen
e
van de bal lastig. Dit terwijl de 2 aanvaller komt inzwemmen. Hij heeft een kleine voorsprong op zijn
verdediger. Ook nu zegt de doelverdediger: ”blijf pressen”
Ook deze situatie komt regelmatig voor in de wedstrijd. Iedereen begrijpt dat de aanvaller met bal de bal
naar de andere aanvaller wil plaatsen.
Maar wat kan nu de verdediger
bij de bal doen en wat kan de
andere verdedigers doen?
Welke tactieken en technieken
zouden de verdedigers moeten
hebben om het geen doelpunt te
laten worden.
Maar ook welke vaardigheden
zou de aanvaller(s) moeten
hebben om te kunnen scoren.

1-0 Voordeel (geven)
Situatie 2
In deze situatie zou u voordeel
moeten geven. En dat heeft zeker de voorkeur maar ook hier geldt, blijft het voordeel van de aanvallende
ploeg ook echt voordeel.
Bij een fluitsignaal zal de snelheid van de aanval stoppen. Het fluitsignaal zorgt er ook voor dat alle spelers
uit het 2m gebied moeten en de vrije worp op de 2m moet worden genomen. Wanneer nu de verdediger bij
de bal een overtreding maakt (een bewuste actie), dan is een uitsluiting op zijn plaats. De overtalsituatie
moet dan de mogelijkheid om een doelpunt te maken tot een goed resultaat omzetten.
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Spelsituatie 3
Deze situatie lijkt op situatie 2 met het grote verschil dat de verdediger op de linkerpaal nu aan de andere
kant van de aanvaller ligt. Verder is de situatie gelijk. Dus ook de aanvaller met bal zwemt de 2m in. De
e
e
verdediger maakt het de aanvaller lastig terwijl de 2 aanvaller zich wil vrijmaken bij de 2 paal.

e

Door de positie van de 2
verdediger moet deze situatie
totaal anders worden
beoordeeld.

De tactieken van de aanvaller(s)
zullen veranderen en daarmee
ook de tactieken en technieken
van de verdedigers.

Wat zou u nu verwachten?

1-0 Voordeel (geven)
Situatie 3
Van een voordeel is nu veel minder sprake en mag dan ook niet als zodanig worden gezien. Wanneer nu
de verdediger bij de bal een overtreding maakt (een bewuste actie), dan is een vrije worp op zijn plaats. En
nadat alle spelers uit de 2m zijn, kan het spel hervat worden. Een eventueel voorkomen van een doelpunt
is nu niet aan de orde.
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Spelsituatie 4
De doelverdediger heeft de bal en gaat de bal naar de rechtervleugel spelen. Hij speelt de bal en de
aanvaller heeft zijn maatje voor de goal gezien. De aanvaller maakt zich vrij, pakt de bal op en wil de bal in
de 5m plaatsen maar wordt gehinderd door de verdediger die vlak bij hem ligt. De aanvaller zonder bal
zwemt de 5m in en wordt ook gehinderd door de verdediger. De tegenaanval is in volle gang. De
aanvallers willen snel spelen om dan het doelpunt te maken.

Bij jeugdwedstrijden komt deze
situatie nogal eens voor.

Welke vaardigheden verwacht u
nu van de aanvallers en
verdedigers?

En ook hoe zal de verdediging dit
tactisch oplossen?
Hoe belangrijk is de positie van
de aanvaller die de bal naar
voren transporteert?
Wat verwacht u?

1-0 Voordeel (geven)
Situatie 4
De tegenaanval is in volle gang. De bal moet snel naar voren komen dus snel fluiten bij een overtreding. Of
bij geen overtreding voordeel geven.
Dan bij een goede pass de aanvaller het maximale voordeel geven. Waarbij hier sprake is van een
doorgebroken speler dus wanneer u fluit alleen een strafworp de juiste beslissing kan zijn.
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5. Thema: Arbitrage
Aspecten van het waterpolospel
In dit hoofdstuk wordt verteld over de betekenis van het scheidsrechteren in de waterpolosport. Sport is
niet langer meer alleen voor jonge mensen die er wat van kunnen, die regelmatig trainen en die in
competitieverband hun krachten meten. Zo zal de ene speler het water ingaan om zich plezierig en
ontspannend uit te leven in een samenspel waar de uitslag snel vergeten is en zal de ander het spel
ervaren als een geregeld conflict waarin hij erop gespitst is de uiterste grenzen van wat mag en kan binnen
de regels te verkennen om tot winnen te komen.

Waterpolo is veelkleurig:
De ene waterpolowedstrijd is de andere niet. Als scheidsrechter moet u een wedstrijd "aanvoelen", wordt er
gezegd. Zo zal een scheidsrechter in de jeugdsituatie, ondanks toepassing en respect voor dezelfde regels
andere maatstaven aanleggen dan bij een seniorenwedstrijd. De betekenis van waterpolo voor deelnemers
is tweeërlei. Het gaat namelijk om het bewegen "an sich" en om het kunnen en "beter kunnen".
We onderscheiden:
• Technisch aspect (technische, tactische en conditionele aspecten)
• Omgang aspect Immers waterpolo gebeurt met en/of tegen anderen, onder leiding van andere
betrokkenen als scheidsrechters, coaches, e.d. Sporters en officials.
• Het kritische aspect: Waterpoloërs moeten in staat zijn zich het "hoe en waarom" af te vragen van
hun eigen sportsituatie, de daarin heersende normen en de wijze van omgang met elkaar. Dan is het
mogelijk eventuele veranderingen aan te brengen.
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Waarnemen, actie en resultaat:
Als u rekening wilt houden met dat wat we hiervoor over waterpolo schreven, dan leidt dit tot
consequenties zowel voor trainer(s), bestuurders e.a., als voor de scheidsrechter.

Hoe komt de SR tot handelen:
Een van de kenmerken van waterpolo is, dat de deelnemers zich aan de spelregels houden. Een
sportwedstrijd kent immers een afspraakkarakter. Het handelen van de SR zal erop gericht zijn die
afspraken na te komen. Niet alleen het beslissen "an sich", maar vooral de manier waarop hij de
beslissingen uitdraagt (en zijn optreden om de wedstrijd heen) bepaalt hoe goed of slecht de relatie tussen
de spelers of spelersgroep is.

Tevens is de scheidsrechter zich terdege bewust van een groot aantal factoren, dat het scheidsrechteren
bij WP extra kunnen bemoeilijken. Denk aan de snelheid van het spel, de soms gebrekkige techniek van de
spelers, de soms ongepaste reacties van spelers en andere aanwezigen, het feit dat een groot gedeelte
van het lichaam van de poloër onzichtbaar is, enz..
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Alvorens u een beslissing neemt om voor een overtreding te fluiten, gebeuren een aantal zaken waarop u
als scheidsrechter wel of geen invloed hebt. Sommige acties zijn van nature ingebouwd in uw
persoonlijkheid, andere acties zijn aangeleerd en daarom ook te beïnvloeden en aan te passen.
Vaak is het nemen van een beslissing een natuurlijke actie en wordt door iedereen geaccepteerd. Vooral
door de wijze van handelen (gebaren en fluitsignaal) zal de acceptatie van uw beslissing worden gewogen
door uw omgeving, vandaar dat hier eensluidende afspraken over zijn.

Fluiten in de geest van de wedstrijd
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het fluiten in de geest van de wedstrijd. Als u zelf speelt hebt u
ervaren hoe het is, als een scheidsrechter het spel niet "aanvoelt.
Om in de geest van de wedstrijd te kunnen fluiten is één van de belangrijkste factoren ERVARING. En dat
is nou precies wat ontbreekt bij een startende scheidsrechter. Op de bijeenkomst wordt u al geconfronteerd
met het geven van leiding maar hierbij gaat het nog niet om de knikkers. Toch is er nog één punt
belangrijk, die u ongeacht het niveau dat u fluit, altijd van toepassing is namelijk; BEHEERSING VAN DE
SPELREGELS. Het helpt natuurlijk als u spelsituaties herkend (Denk aan 1-0,2-1 etc.) en weet hoe
bepaalde situaties opgelost kunnen worden. Maar herkennen is toch nog anders dan diezelfde situatie
begeleiden als scheidsrechter. Van een scheidsrechter wordt verwacht dat hij zijn nek uitsteekt als er een
spelsituatie ontstaat waarbij een ploeg in de aanval ook daadwerkelijk het behaalde voordeel kan omzetten
naar een doelpunt.
De uitgangspunten van het spel:
Het spel moet doorgaan
Laat het voordeel van de aanvallende ploeg voorop staan
U moet daarbij rekening houden veel verschillende invloed factoren.
• Kan ik het gehele speelveld overzien?
• Kan de aanvallende ploeg doorgaan met de aanval als ik niet fluit?
• Moet ik juist sneller fluiten om de aanval door te laten gaan?
• Moet ik voordeel geven of juist niet?

U kunt zeggen, dat een overtredende ploeg GEEN voordeel mag halen uit een gewone of zware
overtreding. Zeker in het begin van uw scheidsrechtercarrière bent u al blij als u alle spelregels uit elkaar
weet te houden en op de juiste manier weet toe te passen. Toch getuigt het van durf om de hierboven
opgesomde invloed factoren mee te nemen in uw beslissing. Dit alles vraagt bepaalde vaardigheden van
een scheidsrechter.
Allereerst moet de scheidsrechter kennis over technische en technische vaardigheden beschikken. Daarbij
moet hij specifieke ploeg tactieken herkennen en op waarde weten in te schatten. Tot slot is herkenning
van individuele spelers kwaliteiten van belang (Denk aan de sterke midvoor of bewegelijke midachter).
Deze vaardigheden helpen bij het maken van de juiste beslissing.
Daarnaast zijn er enkele handvatten die u een betere scheidsrechter maken;
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• Fluit niet onnodig voor gewone fouten
• Laat zien dat u het spel overziet.
• Beloon actief spel (geef geen cadeautjes weg, maar bestraf overtredingen)
Belangrijk:
Zeker als startende scheidsrechter zijn de spelregels uw enige houvast. Dit is dan ook uw startpunt bij het
beoordelen en fluiten voor bepaalde situaties. Hoe meer ervaring u krijgt, hoe beter u voordeel geven en
fluiten in de geest van de wedstrijd kunt toepast.
Als richtlijn geldt;
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6. Thema: Fluiten met 2 scheidsrechters
Vooraf
Vooraf aan de wedstrijd maakt u afspraken. Probeer hierbij “op 1 lijn “ te komen. Het is voor de ploegen erg
vervelend (en ook voor u) wanneer er veel verschil is tussen de fluitstijlen van de scheidsrechters. Geef
daarom aan of u kort fluit of wat langer door laat gaan. Stem af wat u prettig vind om samen de wedstrijd te
leiden (bijv. gebiedsafstemming).Of u veel of wat minder ervaring heeft. Een goede afstemming
voorafgaande aan de wedstrijd en een goed gesprek na de elke periode helpt u om de wedstrijd tot een
goed einde te brengen.
De scheidsrechter die als eerste staat aangesteld, start aan de jurytafel. Na de eerste en derde periode
wisselen de scheidsrechters van zijde.
Het waterpolospel bestaat uit een aantal standaardsituaties. Met de volgende instructies kan u een goede
start maken bij elke wedstrijd.

Geven van tekens
Tijdens de wedstrijd wegen de beslissingen van beide scheidsrechters even zwaar. Er wordt wel eens
gedacht dat de scheidsrechter bij de jurytafel de hoofdscheidsrechter is maar dat is niet zo.
Bij het toekennen van een vrije worp, doelworp of hoekworp, fluit de scheidsrechter die de beslissing neemt
en beide scheidsrechters wijzen de richting aan waarheen de ploeg speelt die de vrije worp mag nemen.
Hiermee zien de spelers die zich in de verschillende delen van het zwembad ophouden snel aan welke
ploeg de worp is toegekend. De scheidsrechter die de beslissing neemt wijst naar de plaats waar de worp
genomen gaat worden.
Vaak maakt de AV SR de tekens snel achter elkaar om het spel snel te laten hervatten. Hierdoor kan de
jurytafel (en natuurlijk het publiek) niet altijd goed zien wat er is gebeurd. De V SR heeft meer tijd en neemt
daarom het teken over zodat er geen problemen komen met de administratie (het Digitaal Wedstrijd
Formulier (DWF)). Hier komt het teamwork van de scheidsrechters om de hoek kijken. Samen zorgen zij
ervoor dat de wedstrijd soepel verloopt.

Start van de wedstrijd
De bal wordt altijd aan de zijde van de jurytafel in het water gegooid.

Dit betekent dat u het startsignaal geeft waarbij de ploegen gaan opzwemmen voor balbezit. Beide
scheidsrechters stellen zich op ter hoogte van de 5 m lijn aan uw rechterhand. Vervolgens zal de
scheidsrechter met bal het startsignaal geven en zich zo snel mogelijk naar het midden van het speelveld
lopen om op tijd de bal in te werpen. De andere scheidsrechter loopt ook naar het midden.
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Na het opzwemmen van de ploegen wordt altijd 1 ploeg aanvallende ploeg en de andere de verdedigende
ploeg.

Afspraken AV SR en V SR
Er zijn afspraken over de taken van de aanvallende scheidsrechter (AV SR) en de verdedigende
scheidsrechter (V SR). De AV SR neemt tijdens een aanval de midvoor (MV)/ midachter (MA) positie en
positie 1 (en soms positie 2) voor haar/zijn rekening.

De AV SR zal zich opstellen ergens tussen de 5m en de 2m. Hierbij probeert de scheidsrechter de beste
plek te zoeken om de MV/MA situatie zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. De V SR houdt het overzicht
op de overige posities. Daarbij zal de scheidsrechter zich opstellen tussen de middenlijn en de 5m.
Belangrijk is dat beide scheidsrechters het gehele gebied goed overzien.

Uitsluitingen
Zoals bij het geven van tekens vermeld komt het bij de uitsluitingen vaak op teamwork. Samen moet u de
controle op de wedstrijd hebben en daar waar nodig elkaar aanvullen. Bij een uitsluitingsfout geeft
bijvoorbeeld de AV SR de uitsluiting en de V SR neemt de tekens over maar tegelijkertijd heeft de
scheidsrechter oog voor de 30 sec klok (wordt de klok wel gereset?) en heeft de jurytafel begrepen om
welk persoon het gaat. Meestal is dit zo vanzelfsprekend dat hieraan voorbij wordt gegaan. Het is wel een
goed voorbeeld van goed teamwork.
Indien spelers van beide ploegen gelijktijdig een uitsluitingsfout maken gedurende het spel, vraagt de
scheidsrechter de bal op zodat dat de ploegen en de jurytafel zeker weten wie uitgesloten zijn. De 30secondenklok wordt niet teruggezet en het spel wordt hervat door de ploeg die laatst balbezit had. Indien
geen van beide ploegen balbezit had bij de gelijktijdige uitsluiting wordt de 30-secondenklok teruggezet en
het spel hervat met een neutrale inworp.

Doelpunt
Wanneer een doelpunt wordt gemaakt wijzen beide scheidsrechters naar het midden van het speelveld. De
V SR zorgt vaak voor de administratie terwijl de AV SR nog stil staat bij de plaats waar het doelpunt is
gemaakt. Vaak is er een duel geweest en zodra de twee strijders uit elkaar zijn zal de AV SR zijn positie
pas verlaten. Hiermee laat u zien dat de situatie onder controle is.
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Na een doelpunt wordt het beginsignaal gegeven door de V SR. De aanval gaat naar uw collega
scheidsrechter. Voor het herbegin krijgen de ploegen de tijd om te wisselen en zorgen de scheidsrechters
en de coaches ervoor dat het toegestane aantal spelers in het water liggen.

Strafworp
De strafworp is een bijzondere vrijeworp. Na het toekennen van een strafworp, moet de strafworp op een
bepaalde wijze worden uitgevoerd.
De nemer moet op 5m lijn van het doel gaan liggen met de bal. De verdedigende ploeg ligt op minimaal 2
m van de nemer omdat zij dan bij het missen van de strafworp het grootste “voordeel” moeten hebben om
in balbezit te komen. De overige spelers liggen verspreid over speelveld. De AV SR gaat op de 5m staan

en de V SR loopt naar de doellijn. Wanneer beide scheidsrechters ervan zijn overtuigd dat de voorwaarde
van de strafworp goed zijn uitgevoerd wordt overgegaan tot het nemen van de strafworp. De AV SR geeft
het teken en fluitsignaal dat de aanvaller met de strafworp kan starten. Is de nemer van de linkshandig dan
zal de V SR het teken en fluitsignaal geven en staat de AV SR op de doellijn.
Wanneer tegelijkertijd aan beide ploegen een strafworp wordt toegekend, wordt de eerste strafworp
genomen door de ploeg welke in balbezit was. Nadat de tweede strafworp is genomen wordt het spel
hervat met een vrije worp op de middenlijn of daarachter, door de ploeg die het balbezit had voordat de
strafworpen werden toegekend.

Einde van de periode
U geeft als scheidsrechter nooit het eindsignaal van een periode. Dit gebeurt door de klok. Deze is
bindend. Zeker bij schoten die net voor of net na het kloksignaal zijn afgevuurd. Blijf alert bij duels die net
voor het einde hebben plaats gevonden. Zorg dat u dit goed volgt totdat de spelers geen rare streken meer
kunnen uitvoeren. U vraagt de bal op aan de speler het dichtst bij de bal.
Na elke periode stemt u met uw collega af of de wedstrijd verloopt zoals u dat heeft afgesproken. Als het
nodig is stelt u de afspraken bij. Deze aanpassingen mogen geen invloed hebben op het spel maar wel hoe
u de situaties benaderd.

Verschillende tekens door de scheidsrechters
Soms kan zo zijn dat er door de scheidsrechters gelijktijdig wordt gefloten voor een overtreding. Om deze
situatie op te lossen zijn er afspraken gemaakt over het vervolg.
1 Als tegelijkertijd door de beide scheidsrechters voor gewone fouten wordt gefloten voor dezelfde
ploeg wordt de worp toegekend aan de speler bij de aanvallende scheidsrechter.
2

Als tegelijkertijd voor gewone fouten wordt gefloten maar voor verschillende ploegen wordt een
neutrale inworp gegeven, te nemen door de aanvallende scheidsrechter.
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3

Als tegelijkertijd door de beide scheidsrechters wordt gefloten, de ene voor een gewone fout en de
ander voor een uitsluitings- of strafworpfout, zal de uitsluitings- of strafworpfout worden toegekend.

Contoleer altijd of de 30 sec aanvalstijd op de juiste manier wordt toegepast.

Time Out
Bij een time out moeten beide ploegen terug naar hun eigen verdediging. Als scheidsrechter ziet u ook
erop toe dat dit gebeurd. Daarna moet de V SR de bal in bezit krijgen. Beide scheidsrechters stellen zich
op de middenlijn op.

De beide ploegen moeten 45 sec op de eigen helft blijven en mogen na een fluitsignaal over het hele
speelveld zich opstellen. Na 1 minuut wordt de bal naar een speler op de eigen helft (het dichtste bij de
middenlijn) geworpen. De V SR herstart de wedstrijd met een teken en fluitsignaal.

Einde van de wedstrijd
U bent, net als bij het einde van de periode, alert op het schot op doel of de stevige duels die zijn
voorgevallen. Na wedstrijd controleert u en uw collega het (digitale) wedstrijdformulier. Na het afsluiten van
de wedstrijd kunt u nog aanvullende informatie toevoegen. Zorg ervoor dat u of uw collega het
wedstrijdformulier goed af rond. Na de wedstrijd is er altijd ruimte voor feedback. Dit moet u helpen om de
beste scheidsrechter te worden. Vraag er altijd om.
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7. Thema: Fluiten van jeugdwedstrijden
Introductie
Het fluiten van jeugdwedstrijden zijn altijd speciaal. De grote verschillen in getraindheid, grootte, lenigheid
maken dit altijd tot een boeiende manier van begeleiden.

De rol van de scheidsrechter bij jeugdwedstrijden
De KNZB geeft hiermee een korte beschrijving van de waarden die te koppelen zijn aan, het
scheidsrechter zijn en hoe u hieraan inhoud kunt geven, zodat het begeleiden van wedstrijden in de rol als
scheidsrechter ook een plezierige rol kan zijn.
1. Ga er voor. (Voer de taak als scheidsrechter met de beste inzet uit)
Vervul de rol als scheidsrechter met de inzet die dit vereist. De spelers verdienen een scheidsrechter die
een goede prestatie levert. Zij merken direct als de scheidsrechter het als een verplichting ziet en niet
geniet van de rol die zij op dat moment vervult. Om het meeste uit uw ervaring te halen als scheidsrechter
zijn er een aantal zaken waar u zich op kunt concentreert:
• Maak het de taak die u op dat moment als allerbeste gaat uitvoeren.
• Eerlijk zijn t.o.v. iedereen die te maken heeft met de wedstrijd.
• Een voorbeeldhouding met een positieve benadering naar anderen toe.
Start op tijd met de wedstrijdvoorbereiding, wees op tijd bij de wedstrijd en zorg ervoor dat de teams zich
goed kunnen voorbereiden.

2. Sportief Spel: (Zorg ervoor dat de wedstrijd sportief, volgens spelregels, wordt gespeeld)
De meest eenvoudige voorbereiding is het kennen van de spelregels. Het beheersen van de spelregels
maakt het begeleiden van (jeugd)-wedstrijden eenvoudiger. Sportief spel ontstaat, wanneer de spelregels
op een faire wijze worden gehanteerd op beide partijen.
Natuurlijk is het zo dat u niet iedereen tevreden kunt houden, maar door het consequent en duidelijk toe
passen van de spelregels is het voor iedereen zichtbaar dat u een sportieve wedstrijd voor ogen hebt.
Soms is het beter om gebruik te maken van uitleg met woorden en een andere keer is het beter om strak te
fluiten voor spelovertredingen.
Vereist het spel woorden of een daadwerkelijke actie? Als scheidsrechter bent u in staat om nuances aan
te brengen. Laat spelers en coaches weten wat u doet en waarom u de beslissing hebt genomen. Vraag
ook om feedback. Wees niet bang om feedback te vragen aan een ervaren scheidsrechter coaches en
spelers. Zij geven vaak een goed advies over het fluiten of beoordelen van spelsituaties en hoe te
handelen.
Binnen de E- en F- jeugd is het vooral het begeleiden van het spel, de uitleg gevende rol die de voorkeur
heeft. Kinderen van deze leeftijd houden ervan dat het spel eerlijk verloopt en beseffen heel goed wanneer
het niet eerlijk is. De taak van de scheidsrechter is het eerlijke sportieve spel te bevorderen.
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3. Met plezier: (de spelers en de scheidsrechter willen een plezierige wedstrijd).
Kinderen komen naar een waterpolowedstrijd om plezier te hebben. U bent er om de wedstrijd te
begeleiden en er voor te zorgen dat de wedstrijd ook plezier biedt. Als scheidsrechter heeft u invloed op de
manier waarop het spel wordt gespeeld en hoe plezier dit is. U hebt een fluit en kan daarmee het spel
stoppen en weer beginnen. Het spel is aan de spelers en als scheidsechter begeleid u het spel en staat u
niet in het centrum van de aandacht. Als u teveel op de voorgrond treedt dan zou het wel eens zo kunnen
zijn dat het spel niet meer plezierig is. Voor de spelers niet en ook voor u niet. Het is aan te bevelen om
altijd met een glimlach te komen en te gaan.
Wanneer u zich bewust bent van hoe u als sporter of coach actief was en met een scheidsrechter te maken
hebt gehad, hoe is deze dan op u overgekomen? Hoe herinneren de spelers u als ze van het veld gaan?
4. Respect: (Ga met respect met deelnemers om en krijg respect voor de uitgevoerde taak.)
De scheidsrechter en de W-officials zijn voorbeeldfuncties. Professioneel gedrag richting collegascheidsrechters, spelers en coaches geeft een goed voorbeeld. U bent het toonbeeld van gezag naar de
jonge spelers toe. Wees hoffelijk naar iedereen en behandel iedereen met dezelfde hoffelijke manier. Dat is
niet altijd gemakkelijk, vooral als het publiek gek doet of schreeuwt. Maar ga er maar van uit dat het
moeilijk is om te blijven schreeuwen als op een waardige wijze hen te woord staat of beantwoord. En
wanneer iemand dan toch zich op een oneerbiedige wijze gedraagt dan heeft u als scheidsrechter
voldoende opties om iemand daar voor te bestraffen.
Respectvol gedrag is een ethisch belangrijke factor voor een goed verlopen wedstrijd.

5. Verschillen: (omdat u zowel meiden als jongens en soms gemengd begeleid)
Elke sporter weet wanneer men eerlijk en rechtvaardig wordt ondersteund bij de wedstrijden. Soms zijn de
verschillen groot en heeft een scheidsrechter de neiging om de zwakke ploeg ook een doelpunt te laten
maken. Besef dan wel dat de sterke ploeg wellicht veel vaker en hard traint en ook recht heeft op een
doelpuntloos tegendoelpunt wedstrijd. Daarnaast bent u bewust van de verschillen van jongens en meiden,
fysiek sterke en fysiek slappe, beweeglijke en stijve planken, etc. Al met al wordt van u een eerlijke
wedstrijd verwacht met een rechtvaardige uitslag.

6. Spelregels: (aangepaste spelregels)
In alle regio’s van Nederland worden wedstrijden gespeeld, waarbij afhankelijk van de regionale
omstandigheden de spelregels worden aangepast. Vooral worden de spelregels gebruikt zoals deze bij
minipolo gelden. In de onderstaande afbeelding is een samenvatting van de bijzondere regels aangegeven
die in bij de E- Jeugd, F-Jeugd en G-Jeugd worden gehanteerd.
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De meeste wedstrijden van de F & G jeugd vinden plaats tijdens de zogenaamde minipolo-toernooien.
Hierbij ligt de nadruk op het kennismaken met de waterpolosport en plezier in uw sport hebben. Het winnen
van wedstrijden is hierbij ondergeschikt.
7. Gezond blijven: (Veiligheid en deelnemen aan waterpolo is een gezonde bezigheid)
Zorg allereerst voor een veilige sportomgeving. Dit mag nooit ten koste gaan van andere zaken. Preventief
bezig zijn door het controleren van de spelers, het speelveld en de materialen is een taak van de
scheidsrechters. Dingen die u vooraf kunt doen en aanpakken, ook in de uitleg naar coaches toe, maken
het alleen maar makkelijker om jeugdwedstrijden te begeleiden.
Daarnaast is het zo dat sport een middel is om gezond actief te zijn. Tijdens het spel moet de
scheidsrechter preventief optreden om blessures te voorkomen. Waarschuwen met korte opmerkingen
tijdens het spel worden gevaarlijk spelsituaties voorkomen.
8. Terug geven: (Met de rol als scheidsrechter doet u iets terug voor de vereniging.)
Er zijn veel positieve dingen die u als scheidsrechter ervaart. Twee belangrijke vaardigheden die u leert zijn
het omgaan met mensen en het leiden van wedstrijden. Het ontwikkelen als een scheidsechter is een
doorlopend proces, dat iedere keer opnieuw uitdagingen biedt. Door actief te zijn als scheidsrechter maakt
u het mogelijk dat jonge sporters in wedstrijdverband kunnen spelen. U doet iets terug voor hen.
Na gedane arbeid heeft u recht op een consumptie (scheidsrechter protocol)
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8. Thema: Een dagje fluiten
Net zoals een speler naar een wedstrijd toe leeft of een coach zich met zijn ploeg op een wedstrijd
voorbereidt, zal ook een scheidsrechter zich op een wedstrijd moeten voorbereiden. Een goede
voorbereiding zal de wedstrijd ten goede komen. Een goed voorbereide scheidsrechter zal zelfbewuster
aan de kant staan en tijdens de wedstrijd niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

De voorbereiding op een wedstrijd begint al thuis met het beantwoorden van de volgende vragen:
In het zwembad meldt u zich conform het ontvangstprotocol (zie verder) bij de receptie of het restaurant. U
krijgt een consumptie aangeboden en een vertegenwoordiger van de organiserende vereniging wijst u uw
kleedkamer

In de zwemzaal stelt u zich voor aan de W-functionarissen. U maakt afspraken met uw collega en
instrueert de W-functionarissen. U controleert de materialen en legitimatie van de spelers. De manier
waarop u één en ander uitvoert (hoe u jury, spelers en andere belanghebbenden benadert) is mede
bepalend voor de relatie met hen en daarmee van invloed op de startsituatie van de wedstrijd. Denk hierbij
aan wat in het hoofdstuk over ‘Communicatie’ is geschreven.

Tijdens de wedstrijd is het uw taak het spel te begeleiden. U moet elke actie van de spelers/-sters goed
volgen en onpartijdig zijn tijdens het spelverloop. U grijpt alleen in bij situaties als dit strikt noodzakelijk is.
U moet de juiste beslissingen nemen zonder dat er oponthoud ontstaat en u mag het spel niet beïnvloeden
met uw beslissing.
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Na de wedstrijd controleert u het wedstrijdformulier en noteert u eventuele bijzonderheden, zodat u bij
thuiskomst een rapport op kunt maken.
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Gedragscode NOC*NSF & KNZB
Het NOC*NSF verlangt van het arbitrerend kader van de aangesloten bonden eenzelfde manier van
handelen. Het NOC*NSF heeft hierover afspraken gemaakt en de bonden moeten zich daar aan
conformeren.
Voor de KNZB zijn de onderstaande afspraken gemaakt:
• De scheidsrechter gedraagt zich tegenover de spelers, officials en coaches op een wijze waardoor
zich een houding ontwikkelt van wederzijdse beleefdheid en neutraliteit. De scheidsrechter heeft
echter altijd de bevoegdheid (in overeenstemming met de spelregels) om al diegenen, waarvan de
aanwezigheid onrust of problemen veroorzaakt bij het correct leiden en het in de hand houden van
het spel, uit het zwembad te verwijderen.
• De scheidsrechter controleert voor en tijdens de wedstrijd het speelveld en stelt vast dat de
elektronische apparatuur en de signalen werken en geschikt zijn.
• De scheidsrechter houdt voor de wedstrijd ruggespraak met zijn collega met het oog op de
samenwerking en de eensgezindheid van handelen. Hierdoor word een betere leiding van de
wedstrijd bereikt omdat men bij het fluiten op één lijn zit. Het afstemmen van het fluiten met zijn
collega is een belangrijk gegeven dat het spel ten goede komt
• De scheidsrechter is verantwoordelijk voor een correct wedstrijdverloop. Hij/Zij zorgt ervoor dat de
wedstrijd zich zo ontwikkelt dat al de interventies kort, precies en helder zijn.
• De scheidrechter gedraagt zich met zijn optreden als een zorgvuldige examinator. De interventies en
onafhankelijkheid van de scheidsrechter moeten beide ploegen de zekerheid geven dat de
scheidsrechter de spelregels kent en zich correct en onpartijdig opstelt.
• De scheidsrechter moet altijd tegen alle aanwezigen dezelfde mate van correctheid betrachten om
hetzelfde gedrag van hen ten opzichte van de scheidsrechter te verwachten.
• De scheidsrechter moet, als het nodig is bij het uitoefenen van zijn gezag, vastigheid tonen, zodat
iedereen respect voor de spelregels en het spel krijgt.
• Een scheidsrechter mag zich, in zijn gedrag tot anderen, nooit laten leiden door provocerend
optreden.
• Een scheidsrechter moet nooit tijdens of direct na een wedstrijd in discussie gaan. Zelfs niet als hij
daartoe gevraagd wordt door coaches of spelers. De gele en rode kaarten zijn ingevoerd om elke
vorm van discussie, onenigheid of confrontatie tijdens de wedstrijden terug te dringen en om
misverstanden te voorkomen, ook als deze te wijten zijn aan taalproblemen.
• De scheidsrechter moet vermijden dat hij/zij voor de start van de wedstrijd en tijdens de
spelonderbrekingen, te ongedwongen met het publiek omgaat.
• De scheidsrechter moet direct bij het besluiten van een sanctie de jurytafel inlichten.
• De scheidsrechter houdt na afloop van de wedstrijd controle over het zwembad zodat bij calamiteiten
een juist beeld van het incident kan worden gegeven en daarover een rapport kan worden
opgemaakt.
• De scheidsrechter en de gedelegeerde/beoordelaar blijven na het einde van de wedstrijd 30 minuten
in het zwembad om eventueel officiële protesten van elk van de ploegen in ontvangst te kunnen
nemen. In de tussentijd spreekt de gedelegeerde met de scheidsrechters over hun functioneren
tijdens de wedstrijd. De scheidsrechters moeten aandachtig luisteren naar het advies en de
commentaren van de gedelegeerden/beoordelaar Het is de bedoeling dat een open en eerlijke
dialoog ontstaat.
• De scheidsrechter moet altijd eerlijk tegenover zichzelf zijn en bereid tot zelfkritiek. Anderzijds moet
de scheidsrechter ook aangeven wat goed is gegaan.
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Protocol van ontvangst waterpoloscheidsrechter(s)
De KNZB heeft een ‘PROTOCOL voor het ontvangen en begeleiden van waterpoloscheidsrechters door de
organiserende verenigingen in de waterpolocompetitie’ opgesteld. Dit protocol luidt als volgt:
• De scheidsrechter meldt zich minimaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de
accommodatie van de organiserende vereniging bij de receptie of het restaurant van het zwembad.
• De scheidsrechter wordt door een vertegenwoordiger/-ster van de organiserende vereniging welkom
geheten en hem/haar wordt een consumptie aangeboden. Deze vertegenwoordiger/-ster blijft
beschikbaar als aanspreekpunt voor de scheidsrechter gedurende diens verblijf in de accommodatie
van de organiserende vereniging.
• Indien de scheidsrechter zijn/haar partner heeft meegenomen, krijgt deze door de organiserende
vereniging een -gratis - plaats in het zwembad aangeboden.
• De vertegenwoordiger/-ster wijst de scheidsrechter zijn/haar kleedruimte (dit is een ruimte waar de
ploegen geen gebruik van maken) en doucheruimte.
• De scheidsrechter krijgt tijdens iedere wedstrijd door de organiserende vereniging een consumptie
aangeboden.
• De scheidsrechter krijgt na afloop van zijn/haar laatste wedstrijd door de organiserende vereniging
een consumptie en een broodje of iets dergelijks aangeboden.
De organiserende vereniging verleent haar medewerking wanneer de scheidsrechter met het openbaar
vervoer reist en verzoekt om afgehaald te worden van of teruggebracht te worden naar het station.
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9. Thema: Administratie / Formulieren
Met het beschikbaar hebben van het digitale wedstrijdformulier (DWF) zijn de verschillende formulieren
komen te vervallen. Alle noodzakelijke handelingen kunnen nu met het DWF worden uitgevoerd.
De rapportage moet worden ingevuld vanuit de Official Portal van de KNZB. U logt in met de codes die u
hebt ontvangen toen u slaagde voor het scheidsrechterexamen en uw beschikbaarheid hebt opgegeven
aan de aansteller van de scheidsrechters.

Zodra u bent ingelogd ziet u een overzicht van uw activiteiten. In de eerste regels staan de zware (UMV)
fouten waarvoor u een rapport moet opmaken.
Als u de wedstrijd selecteert en de wedstrijdgegevens opvraagt worden alle officials van de wedstrijd
zichtbaar. U ziet ook dat het wedstrijdformulier beschikbaar is.

Door op tuchtzaken te klikken worden de openstaande rapportages van de tuchtzaken zichtbaar.
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Door de betreffende persoon te selecteren en op bewerken te klikken wordt het rapport zichtbaar.
Nu wordt het eerste tabblad geopend. Met opslaan worden de gegevens bewaard en kan men naar het

volgende tabblad (boven in rood gemarkeerd)

Onder de tab aangeklaagde zijn de gegevens van de overtreder te vinden.
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De laatste 3 tabbladen geven een toelichting op dat wat er is voorgevallen
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Wanneer alle gegevens zijn verwerkt en u drukt op Opslaan dan worden alle gegevens opgeslagen. Dit is
handig wanneer u alles nog eens wilt controleren. Indien u voor Vastleggen kiest dan worden alle
gegevens opgeslagen en opgestuurd naar de competitieleider. U krijgt een kopie van dit rapport per Email
toegezonden.
Wanneer er uitspraak is geweest van deze rapportage krijgt u eveneens een bericht.
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Evaluatie opleiding SR
Mijn eigen optreden in de opleiding vind ik

Over de behandelde onderwerpen op de bijeenkomsten wil ik het volgende opmerken

Ervaar ik de bijeenkomsten als zeer relevant t.a.v. het waterpolo werkelijkheid?
Waarom wel / niet?

Mijn bemerkingen t.a.v. de opleiding inhoud zijn

Tot dusver heb ik geleerd

Ik wil nog leren

Ten aanzien van de opleider(s) wil ik het volgende opmerken

VEEL SUCCES BIJ HET EXAMEN
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Thema

Bijlagen
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Bijlage A : Instaptoets

Naam deelnemer:

Datum:

1.

15 Minuten voor de vastgestelde aanvangstijd van een WP-wedstrijd is de
aangestelde SR. niet aanwezig. Er is wel een andere SR. aanwezig die geen lid is
van beide verenigingen.

0.

Aanvoerders hoeven de SR. niet te vragen?

0.

Aanvoerders zijn verplicht de SR te vragen?

2.

De rusttijden tussen de parten in de Nederlandse competitie zijn bepaald op
0. 1 minuut?

0. 2 minuten?

0. 3 minuten?

3.

Mag u als SR. juryleden en grensrechters laten vervangen?
Ja / Nee

4.

Noem minimaal zes situaties waarbij de 30-seconden klok terug op nul gaat?

1)

6)

2)

7)

3)

8)

4)

9)

5)

10)

5.

Mag een doelverdediger, als deze zich terugtrekt door letsel, zich direct laten
vervangen of moet er dan eerst tot de volgende spelonderbreking worden
gewacht?

6.

Een aanvallende speler schiet op het doel. De doelverdediger springt op van de
bodem van het bad en stompt de bal over het doel. Wat beslist de SR.?
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7.

Speler "Wit 8" heeft een vrije bal. Hij speelt de bal naar zijn doelverdediger.
Hij probeert de bal te vangen maar de bal glipt door de vingers en gaat in het doel.
Wat beslist de SR.?

8.

De doelverdediger zwemt over de middellijn. Wat beslist de SR.?

9.

Een speler van “Wit” schiet op het doel van de “Blauw”. Speler Blauw 7 blokkeert
het schot op 6 meter van het doel met twee armen. Wat beslist de SR?

10. "Blauw 3" neemt een vrije worp en schiet rechtstreeks op doel. De doelverdediger
probeert de bal te stoppen, tikt de bal aan maar deze gaat toch in het doel.
Wat beslist de SR.?
Bij een vrije bal binnen de 5 meter?
Bij een vrije bal buiten de 5 meter?

11. Een speler in het terugkomvak mag 30-sec. voor het einde van de wedstrijd
terugkomen. Hij zet af, de jury ziet dit en grijpt in. Zijn ploeg was niet in bal bezit.
Wat beslist de SR.?
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Bijlage B : A4-tje

Geef op het A4-tje aan welke bijzonderheden u wilt gebruiken als “spiekbrief” dat u voorafgaande aan een
wedstrijd wilt doornemen.
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Bijlage C : Reflectieformulieren
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Bijlage D : Bijeenkomst 1

Vragen

1. Een speelster wordt gewisseld en gaat op de badrand zitten en doet haar cap af. Bij
de volgende aanval zit de gewisselde speelster nog steeds op de badrand. Wat
beslist u als scheidsrechter?

2. Welke commissie in de regio wijst de scheidsrechters aan bij de wedstrijden?
O

Waterpolocommissie

O

Officialcommissie

O

Scheidsrechterscommissie

3. Een speler komt na 15-seconden straftijd zonder toestemming het speelveld in terwijl
zijn ploeg niet in bal bezit is. Wat doet de secretaris en wat beslist de SR?

4. Een speler van “wit” zwemt een speler van “blauw” op de benen en houdt hem aan
zijn zwembroek vast wat beslist de SR?

5. Hoeveel ballen dienen er minimaal aanwezig te zijn bij een wedstrijd?

6. Een aanvaller van de witte ploeg gaat naast de midoor als 2e midvoor op de 2m
liggen. Hij wordt aangespeeld en de verdediger trekt aan zijn schietarm. Wat beslist u
als scheidsrechter?
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7. Een aanvaller “verdedigt” de bal om de doorgebroken speler te kunnen aanspelen.
De verdediger pakt de aanvaller bij het hoofd om bij de bal te kunnen komen. Wat
doet u als scheidsrechter?

8. Wanneer mag een vervanger deelnemen die niet gereed was en nadat het spel is
herbegonnen?

9. Een “blauwe” en “witte” speler hebben gelijktijdig een U20 fout gemaakt. Wat beslist
de SR? Wat doet de jury tafel?

10. Geef aan welke vlaggen benodigd zijn bij een waterpolowedstrijd?

11. Een speler wordt belet door een tegenstander om over de middenlijn te komen. Wat
doet u als scheidsrechter?

12. Een uitgesloten speler komt na 20 sec terug in het speelveld en tilt daarbij de lijn op.
Hierdoor “beweegt” het doel. Wat beslist u als scheidsrechter?

13. Wie is verantwoordelijk voor materiaal, afmeting en aanduidingen van het speelveld?
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14. Een aanvaller wil een vrije worp nemen maar zijn tegenstander springt van de bodem
naar de aanvaller. Wat beslist u als scheidsrechter?

15. Wat zijn de taken van de speeltijdopnemer?

16. Een speler ligt op 8m van het doel en heeft nog 3 sec. aanvalstijd. Hij wil een schot op
doel geven maar zijn tegenstander blokt de bal met 2 handen. Wat doet u als SR?

17. Hoeveel speelperioden kent een wedstrijd?

18. Benoem de U20 straffen?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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Bijlage E : Bijeenkomst 2

Vragen

1. Speler verlaat het speelveld aan de zijkant van het speelveld. Wat doet U?

2. Wanneer start de speeltijd bij begin en herbegin?

3. "Blauw" heeft een vrije worp binnen de 5 m. De speler neemt deze "zelf" zwemt naar
het "witte" doel en schiet de bal in het doel. De SR beslist?

4. Onder uw ogen trekt een speelster opzettelijk een badpak stuk. Wat doet U?

5. Wie zorgt voor de tijdopnemers en secretaris(sen)?

6. De doelverdediger hindert bij het nemen van een strafworp. Wat doet U?

7. “Blauw” 6 wordt door de SR voor 20-seconden uit het speelveld verwezen. Op weg
naar zijn terugkomvak vangt hij de bal en speelt de bal door naar “blauw” 12. Wat
beslist de SR?

April 2016

18

Opleiding Waterpolo Official 3

8. Wat zijn de taken van de 30-seconden-tijdwaarnemer?

9. Speler blokkeert de bal met 2 handen. Wat doet U? En binnen de 5m?

10. Hoe handelt u als scheidsrechter bij een U20 fout binnen het 5m gebied als de bal
ook binnen het 5m gebied is?

11. Er wordt op doel geschoten en de doelverdediger “Wit 1” stopt de bal. Hij wil een
snelle tegenaanval spelen en plaatst de bal over “Wit 8. Hij ligt nog op de eigen helft
maar kan direct naar het doel van “Blauw” zwemmen. Zijn tegenstander zet af van de
bodem om “Wit 8” te achterhalen. Wat beslist u als scheidsrechter?

12. Een speelster “Blauw 8” ligt in de 2e lijn bij een aanval. Haar tegenstander legt beide
handen op haar schouder. Nu wordt de bal naar “Blauw 8” gespeeld en haar
tegenstander houdt “Blauw 8” bij haar en steekt vervolgens haar armen in de lucht.
Wat doet u als scheidsrechter?

13. Wanneer start de 30sec bij een neutrale inworp?

14. Een speler wordt door de SR voor U20 uit het speelveld verwezen. Op weg naar zijn
terugkomvak vangt hij de bal en geeft deze aan de SR. De SR beslist?
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15. Wat zijn de plichten en taken van de secretaris?

16. Hoe wordt bepaald aan welke zijde een ploeg start?

17. Benoem de S fouten?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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Bijlage F : Bijeenkomst 3

Vragen

1. Welke gewone fouten gelden niet voor de doelverdediger binnen de 5 meter?

2. Wat verstaat men onder de voordeelregel?

3. Een speler van "wit" heeft een vrije worp bij de zijkant van het speelveld. Na het
nemen van de vrije bal zet hij af tegen de bassinwand en zwemt weg. De SR. beslist?

4. Wat mag de doelverdediger wel en een speler niet?

5. Direct na het fluitsignaal voor herbegin na een doelpunt wordt de bal door de "witte"
aanvaller rechtstreeks op het doel van de "blauwe" geschoten. De doelverdediger
stompt de bal over. De SR. beslist?

6. De bal komt tegen het plafond boven het speelveld. Wat beslist de SR?

7.

Bij het uitzwemmen bij (her)begin start een speler van "wit" te vroeg. De SR beslist?
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8. ”Wit” heeft een vrije worp. Deze wordt door de nemer teruggeplaatst naar zijn eigen
doelverdediger. De bal gaat hierbij over de doellijn tussen de doelpalen.
Wat beslist de SR?

9. De vrije worp wordt door een speler van “blauw” niet zichtbaar voor andere spelers
genomen. Wat beslist de SR?

10. De doelverdediger is buiten zijn 5-meter gebied gezwommen. Daar vangt hij de bal
met 2 handen. De SR. beslist?

11. “Blauw” 6 krijgt een vrije worp. “Blauw” 8 zwemt weg en voordat de vrije worp is
genomen, ziet de SR dat “blauw” 8 zijn tegenstander wegzet. Wat beslist de SR?

12. Alle veldspelers van “wit” zijn op de speelhelft van “blauw”. “Wit” 5 speelt de bal terug
naar zijn eigen doelverdediger. Wat beslist de SR?

13. Waar moeten de spelers zich bevinden, die op enig moment niet aan het spel
deelnemen?

14. Een speler van "wit" zwemt een speler van "blauw" op de benen. De SR. beslist?
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18. Wanneer start de 30sec aanvalstijd (op)nieuw?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

19. ”Wit 5” lost een schot op het doel van “blauw”. Tijdens de vlucht naar het doel gaat
het 30-seconden signaal. Wat beslist de SR?

20. Bij een wedstrijd is géén SR. aanwezig. Mogen de aanvoerders dan een iemand
aanwijzen om als SR. te fungeren?
O

Nee, het moet altijd een bevoegde SR. zijn?

O

Ja, maar dit moet dan wel vóór de wedstrijd op wedstrijdformulier worden vermeld?

O

Ja, maar dan wel vóór de wedstrijd op wedstrijdformulier laten vermelden en door
beide aanvoerders laten tekenen?

21. Tijdens het spel constateert de SR dat de “blauwe” ploeg met 8 spelers speelt.
Wat beslist de SR?

22. Wanneer wordt de bal in het water gegooid nadat het spel na een periode is gestart?
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23. Wat is de procedure van SR. als hij een foutief teken heeft gegeven?

24. Hoe handelt u als scheidsrechter bij een U20 fout binnen het 5m gebied, als de bal
buiten het 5m gebied ligt?

25. Benoem de gewone fouten?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
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Bijlage G : Bijeenkomst 4

Vragen

1. Wat is de straf: voor gebrek aan eerbied voor de Scheidsrechter, Grensrechter en
Tijdwaarnemer?

2. Speelster slaat opzettelijk meerdere keren haar tegenstander in het 5m gebied.
Wat doet U?

3. Door wie en hoe wordt de laatste minuut aangegeven: in de normale speeltijd?

4. Speler trapt in de richting van een tegenstander. Wat doet U?

5. Met hoeveel spelers mag een ploeg niet weigeren om te spelen?

6. “Blauw” 2 krijgt een U20. Hij zwemt niet naar zijn terugkomvak, maar verlaat het water
via de zijkant. Wat beslist de SR?

7. Na een doelpunt en voor het nemen van de vrije worp ziet de SR. dat een speler met
zijn armen over de middenlijn ligt. Wat beslist de SR.?
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8. Wat doet u wanneer een verdedigende speler het doel volledig naar beneden trekt?

9. Wat mag een speler wel en een doelverdediger niet?

10. Speler trapt in de richting van een tegenstander binnen de 5m. Wat doet U?

11. Bij een neutrale inworp maken beide spelers een gewone fout. Wat doet U?

12. Een speler hindert bij het nemen van een strafworp. Wat doet U?

13. Wat is het terugkomsignaal van de jurytafel na een UMV/4/S?

14. Onder uw ogen trekt een speelster opzettelijk een badpak stuk binnen de 5m. Wat
doet U?

15. Hoeveel minuten dient u als SR. vóór het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig te
zijn en tot wanneer behoudt u de leiding?
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16. Noem de niet gerechtigde spelers?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

17. Benoem de UMV ((/ 4) (/ S)) straffen?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

April 2016

28

Opleiding Waterpolo Official 3

April 2016

29

Opleiding Waterpolo Official 3

Bijlage H : Bijeenkomst 5

Vragen

1. Wanneer heeft de SR. het recht de wedstrijd te staken of niet te doen beginnen?

2. De doelverdediger vangt de bal en ziet op de klok dat nog 1 seconde te spelen is. Hij
schiet de bal direct naar het andere doel, alwaar de bal de doellijn passeert tussen de
doelpalen en onder de lat. De verdedigende doelverdediger raakt de bal nog aan
terwijl het laatste fluitsignaal al geklonken heeft. De SR beslist?

3. De aanvallende ploeg schiet op doel. De doelverdediger springt van de bodem en
stompt de bal over het doel. De SR. beslist?

4. Een speler van "wit" heeft een vrije worp aan de zijkant. Na het nemen van de vrije
bal zet hij zich af van de bassinwand en zwemt weg. De SR. beslist?

5. Bij het begin van de derde periode liggen er drie spelers in het doel van de witte
ploeg. De SR. beslist?

6. Na een doelworp komt de bal bij "wit" nr.13. Hij zwemt naar het doel van de
tegenpartij en schiet, binnen de 2m, de bal via de handen van de doelverdediger in
het doel. De SR. beslist?
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7. Waar moet de vervanger bij ongeval, ziekte of letsel het speelveld inkomen?

8. Een uitgesloten speler komt na 20 sec. terug in het speelveld en tilt daarbij de lijn op.
Hierdoor “beweegt” het doel. Wat doet u als scheidsrechter?

9. Wat doet u wanneer een verdedigende speler het doel naar beneden trekt?

10. Een verdedigende speler haalt bij het nemen van een vrije worp de bal door zijn doel.
De SR. beslist?

11. Wanneer is een ploeg niet verplicht te spelen met een doelverdediger die de
doelverdedigermuts draagt?

12. Bij een overtalsituatie is de bal in de 2e lijn op de 6m. Net voordat de periode eindigt,
tikt na een gewone fout, een verdediger de bal weg buiten het speelveld.. Wat doet u
als scheidsrechter?

13. Een vervanger springt na 20 sec., nadat een uitgesloten speler via het terugkomvak
het speelveld heeft verlaten, in het speelveld. Wat doet u als scheidsrechter?
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14. “Blauw 7” spat op de middenlijn water in het gezicht van “wit” 9. De SR beslist?

15. Wanneer wordt het spel als (her)begonnen beschouwd?

16. Een speler komt 5 minuten na aanvang van de wedstrijd binnen, staat niet vermeld op
het wedstrijdformulier en wil alsnog aan het spel deelnemen. Wat beslist de SR?

17. De doelverdediger vangt buiten zijn 5-meter gebied de bal met twee handen.
Wat beslist de SR?

18. In de 4e periode trekt de doelverdediger zich terug wegens kramp. De ploeg speelt
verder met zes spelers, doch zonder doelverdediger die de doelmuts draagt (er zijn
geen reserve spelers). De SR. beslist?

19. Een vervangende SR. is bereid te fluiten. De aangestelde SR. komt toch nog binnen,
1 minuut vóór de vastgestelde tijd en de wedstrijd zou nog op tijd kunnen beginnen.
O

De vervangende SR. moet nu toch fluiten want de aangestelde SR. had 30-minuten
vóór de aanvangstijd in het bad moeten zijn?

O

De vervangende SR. fluit niet want de aangestelde SR. kan toch nog op tijd laten
beginnen?

O

De vervangende SR. moet nu toch fluiten want hij/zij heeft immers ook de
legitimatiekaarten gecontroleerd?

O

Anders namelijk:

April 2016

32

Opleiding Waterpolo Official 3

20. Wat zijn de plichten en taken van de aanvoerder?

21. Speelster slaat opzettelijk meerdere keren haar tegenstander. Wat doet U?

22. Wat moet de SR voor aanvang van de wedstrijd allemaal controleren?

23. Welke officials dienen er minimaal bij een wedstrijd aanwezig te zijn?

24. De hoekworp wordt niet genomen zoals het behoort. Wat beslist de SR.?

25. De SR ziet dat “wit” 5 een slaande beweging maakt naar “blauw” 7. SR beslist?

26. Mag u als SR. juryleden en grensrechters laten vervangen?

27. Op welk tijdstip tekenen aanvoerders protest aan tegen de toestand van het
materiaal?
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28. Wat besluit u, als een speler niet in het bezit is van een geldig K.N.Z.B.
legitimatiebewijs?

29. Tijdens "dood spel" worden door twee spelers van verschillende ploegen een zware
(UMV / 4 / S) fout gemaakt. Wat doet U?
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Bijlage I : Extra oefenvragen
1. Welke "administratieve zaken" dient de SR. na afloop van de wedstrijd te regelen met
betrekking tot het wedstrijdformulier?

2. Wanneer wisselen de ploegen van speelzijden?

3. Aan wie of aan welke commissie moet de SR. onregelmatigheden e.d. melden?

4. “Blauw”4 neemt een hoekworp. Voordat hij deze neemt, ziet de SR, dat ‘blauw” 9 en
“wit” 3 nog in de twee meter liggen. Wat beslist de SR?

5. Waar tegen kan men protesteren?

6. Bij een neutrale inworp maken beide spelers een zware (U20) fout. Wat doet U?

7. Als de SR. de bal ingooit voor een neutrale inworp mogen de spelers wel of niet de
bal aanraken voor dat deze het water raakt?
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8. Spelers van de aanvallende ploeg liggen bij het nemen van de hoekworp in het 2metergebied. Wat beslist de SR.?

9.

Waar en hoe moeten de spelers zich opstellen bij begin of herbegin van een
waterpolowedstrijd?

10. Tijdens "dood spel" worden door twee spelers van verschillende ploegen een zware
(U20) fout gemaakt. Wat doet U?

11. De bal wordt door een speler zo hoog gegooid dat deze de vlaggetjes raakt die 5meter boven het bad zijn gespannen. Wat beslist de SR.?

12. Hoe hoog behoort de onderzijde van de lat van het doel boven de wateroppervlakte te
zijn bij een waterdiepte van 1.50 meter of meer?

13. Wanneer moet de speler een verloren of losgeraakte muts weer opzetten en
vastmaken?

14. Wat bent u verplicht als SR. m.b.t. de Waterpolocommissie als gedurende de
wedstrijd speler(s) het water hebben moeten verlaten wegens wangedrag?
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15. Waar en wanneer gooit de SR. de bal in bij begin of herbegin van een
waterpolowedstrijd?

16. Een speler is verschrikkelijk moe en wisselt tijdens het spel. Hij blijft op de trap zitten.
Na 15 sec. zit hij nog steeds op het trap. Wat doet u als scheidsrechter?

17. Met welk lichaamsdeel mag geen doelpunt worden gemaakt?

18. Wanneer neemt het werkelijke spel weer een aanvang na een doelpunt?

19. Een speelster wil de vrije worp snel nemen op de eigen helft om een snelle
tegenaanval te spelen. Haar tegenstander steekt 2 armen omhoog om ditte
voorkomen. Wat beslist u?

20. Waarvan moet een SR. zich overtuigen over voorwerpen van spelers, die
verwondingen kunnen veroorzaken en wat beslist hij indien spelers zich daarvan niet
willen ontdoen?

21. Waar dient de hoekworp genomen te worden?
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22. Wat zijn de plichten en taken van de coach?

23. Wanneer en hoe controleert u de identiteit van de juryleden en de spelers?

24. Hoe dient men te protesteren?

25. Mogen de spelers zonder toestemming van de SR. van mutsnummer wisselen?

26. Kan een doelverdediger een doelpunt maken door de doelworp in één keer in het
doel van de tegenstander te schieten?

27. Wie neemt de vrije worp of hoekworp die was toegekend aan de gewonde speler?

28. Mag u als SR. een speler uitsluiten van deelneming, als die door woord of daad blijk
geeft zich niet met uw beslissing te kunnen verenigen?

29. Bij het ingooien van de bal bij een neutrale inworp merkt de SR., dat de bal duidelijk
neerkomt in het voordeel van één van de spelers? Wat beslist de SR.?
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30. Een aanvallende speler schiet een vrije worp binnen de 5 meter direct op het doel. De
doelverdediger raakt de bal aan in een poging deze te stoppen. De bal gaat over de
doellijn. Wat beslist de SR.?

31. Wat kunt u zeggen over de beslissingen van de SR. betreffende het vaststellen van
feiten?

32. Een speler heet een heeft een gewone overtreding gemaakt maar “rust nog even uit”
op de bal. Wat doet u als scheidsrechter?

33. Wanneer spreekt men van een doelworp?

34. Waar behoren vervangers, coaches, e.d. plaats te nemen gedurende de
speelperiodes?

35. Welke kleuren moeten de mutsen hebben?

36. De wedstrijd heeft U zojuist gestaakt. Wat doet U?
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37. Uit hoeveel spelers, vervangers bestaat een ploeg maximaal?

38. De verdedigende speler neemt de doelworp niet binnen het 2m gebied.
Wat beslist de SR.?

39. Wanneer wordt er een hoekworp toegekend?

40. Wanneer heeft de SR. het recht de wedstrijd te staken of niet te doen beginnen?

41. Volgens artikel E23 en WP11 is de speeltijd vastgesteld op 4x8 minuten.
O

Dit geldt voor alle klassen in zowel Bonds- als Regiocompetitie?

O

Dit geldt in de Bondscompetitie voor Dames- en Heren Eredivisie, voor reserve
Eredivisie heren, Bond B-Jeugd, en 1e klasse heren?

O

Dit geldt alleen voor herenwedstrijden in alle klassen van Bond en Regio?

42. Een aanvaller ligt net buiten het 5m gebied en is in balbezit. Na een vrije worp schiet
hij op doel maar tijdens zijn schot krijgt hij van de verdediger een “watergordijn” over
zich heen. De verdediger ligt binnen het 5m gebied. Wat beslist u?

43. Mag de scheidsrechter, bij een jury fout de tijd laten terugzetten?
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44. Mogen spelers vet of olie of willekeurig ander vettig product op het lichaam hebben?
Zo nee, wat doet u als scheidsrechter?

45. Een doelverdediger die vervangen is, mag die wanneer hij weer aan het spel gaat
deelnemen elke positie innemen?

46. Heeft de SR. wel of niet het recht een toeschouwer te gelasten de badruimte te
verlaten indien deze de SR. verhindert zijn functie onpartijdig uit te voeren?

47. Indien een neutrale inworp wordt toegekend binnen het 2-metergebied waar moet dan
de inworp plaatsvinden?

48. Tijdens "dood spel" worden door twee spelers van verschillende ploegen een gewone
fout gemaakt. Wat doet U?

49. De speeltijd voor waterpolowedstrijden kan worden vastgesteld door de afzonderlijke
waterpolocommissies van Bond en Regio.
O

Dit is onjuist?

O

Dit is juist?

50. Wat is een neutrale inworp?
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51. Waar dient de SR. op te letten bij het controleren van de doelnetten?

52. Wat moet er gebeuren als de doelnetten kapot zijn en u dit geconstateerd heeft voor
aanvang van de wedstrijd?

53. Een verdedigster gaat op de 2e MV hangenen beperkt de 2e MV in haar beweging.
Wat doet u als scheidsrechter?

54. Wat beslist u als de bal tegen de zijlijn van het speelveld komt?

55. Zijn oorbeschermers wel of niet verplicht?

56. Wat is het terugkomvak?

57. Wat zijn minimum en maximum watertemperaturen waarbij mag worden gespeeld?

58. Hoe geeft de SR. aan dat er een fout door één van de spelers is begaan?
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59. Wanneer wordt een invaller niet toegestaan?

60. Mag een SR. een genomen beslissing wijzigen en zo ja, tot op welk moment?

61. Wanneer is er een doelpunt gemaakt?

62. Een hoekworp moet wel of niet door de dichtstbijzijnde speler genomen worden?

63. Spelers van de verdedigende ploeg liggen bij het nemen van de hoekworp in het 2metergebied. Wat beslist de SR.?

64. Bent u als SR. bevoegd om een wedstrijd later te laten beginnen dan de vastgestelde
aanvangstijd?

65. Hoeveel tijd mag een speler nemen, voor het nemen van een vrije worp?

66. Wat zijn de plichten en taken van de grensrechter?
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67. Wat is het protocol bij een Time Out?

68. De SR. heeft, na constatering van een juryfout, de tijd laten terugzetten tot het
moment waarop zich de situatie voordeed. Welke voorvallen vervallen en welke niet?

69. Wat zijn de plichten en taken van de scheidsrechter?

70. Bij welke wedstrijden kan men een protest indienen?

71. Tijdens een aanval raakt een verdediger, die achter de aanvaller aan zwemt, tijdens
een zwemslag het achterhoofd van de aanvaller. Wat doet u als scheidsrechter?

72. Wat dient er te gebeuren indien een aanvoerder voor de verdere duur van de
wedstrijd wordt uitgesloten?

73. Welke kleur en nummer(s) moeten de (reserve) doelverdediger(s) dragen?
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74. Wanneer mag een speler op ieder moment van de wedstrijd worden vervangen?

75. Wie mag een Time Out aanvragen?

76. Wanneer start de tijd bij een neutrale inworp?

77. Hoe wordt na een doelpunt verder gegaan?

78. Hoeveel tijd mag de verdedigende speler nemen, voor het nemen van een doelworp?

79. Wat is belangrijk bij het ingooien van de bal door de SR. bij een neutrale inworp?
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Bijlage J : Reglementen

B - Reglement:

Huishoudelijk reglement

C - Reglement:

Sportreglement

E - Reglement:

Waterpoloreglement
WP spelregels
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