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A L G E M E E N  
Henny den Dekker, voorzitter 
 
Als deze nieuwsbrief bij jullie terecht komt, dan zit de 1e helft van de competitie 2009-2010 er op. 
Het is dan de gewoonte om terug te kijken. Als Kring Noord-Holland mogen we ons zelf best een schouderklopje 
geven. Met z’n allen, verenigingen – scheidsrechters – begeleiders - docenten en de KSC-leden hebben we bereikt dat 
op alle wedstrijden twee Scheidsrechters ingedeeld waren. We zullen met z’n allen wel alert  moeten blijven om dit te 
kunnen blijven continueren. 
De Mexicaanse griep speelde een belangrijke rol. Er was een zaterdag dat we in negen zwembaden scheidsrechters 
moesten vervangen en dat lukte. Wat ons wel zorgen baart is het zomaar wegblijven van scheidsrechters. Meestal 
wordt dit opgevangen, maar dit gebeurt niet op de wijze waarop dit zou moeten. Scheidsrechters zijn is 
vrijwilligerswerk, maar dit betekent wel als je dit doet dat het niet vrijblijvend is. Je gaat een verplichting aan en je 
dupeert collega’s die extra wedstrijden moeten fluiten. Als dit niet mogelijk is dan kan het wedstrijdverloop er last van 
hebben. De KSC gaat wellicht de KWPC adviseren over de mogelijkheid om dit gedrag te kunnen sanctioneren. Dit 
om te voorkomen dat de goedwillende scheidsrechters (en dat zijn gelukkig de meeste) niet gaan leiden onder het 
gedrag van de enkeling, waardoor de druk van meer wedstrijden fluiten weer toe gaat nemen. 
Laat het een goed voornemen zijn voor 2010 om dit niet meer voor te laten komen. Komend jaar gaat er wat 
veranderen in het opleiden van Scheidsrechters. Het masterplan arbitrage gaat de volgende fase in. Ook gaat de 
samenwerking met de Kringen A’dam ’t Gooi en Utrecht meer vorm krijgen.  Lees deze nieuwsbrief goed door want 
er staan nog meer belangrijke zaken in. Niet alleen voor de scheidsrechters, maar ook voor de verenigingen. 
Namens de KSC Noord-Holland wens ik iedereen een sportief maar bovenal een gezond 2010. 
 

S C H E I D S R E C H T E R B I J E E N K O M S T  
Niels de Groot 
 
Op 4 september waren we te gast in het clubhuis van SG Haerlem '04 in De Planeet te Haarlem. 
Onder het genot van een drankje kon iedereen aanvallen op een heerlijk buffet, aangevuld met een lekker stukje vlees, 
dat buiten onder een stuk zeil vakkundig op de BBQ was klaargemaakt. Het zeil was nodig, want helaas werkte het 
weer niet echt mee. Het was goed om weer even bij te kunnen praten over de belevenissen sinds het eind van vorig 
seizoen. 
  
Door met de BBQ te beginnen stelden we iedereen in de gelegenheid om na het werk, of een lange tocht dwars door 
Noord-Holland, toch bij het officiële deel aanwezig te zijn. Na welkom te zijn geheten door Henny, namen we 
allemaal een ogenblik stilte in acht ter nagedachtenis aan Thom Lewis, die tijdens de zomerperiode is overleden. 
  
In het nieuwe seizoen wil de KSC weer veel beoordelingen doen, en daarom volgde een uitleg over de daarbij 
gebruikte formulieren. 
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Dit seizoen zijn er geen nieuwe spelregels ingevoerd. Maar daarvoor in de plaats had Rob Kohnke een quiz gemaakt 
met een greep uit de vragen die de W-officials bij hun examen ook voor hun kiezen krijgen. Aangezien een 
scheidsrechter geacht wordt de spelregels te kennen, kon dat even getoetst worden. Zo aan het begin van een seizoen 
valt dat nog niet mee. Moet bijvoorbeeld maar eens alle 10 de situaties waarin de 30-seconden klok teruggezet wordt. 
Zelfs als je ze in de praktijk wel toepast, is het lastig om ze allemaal op te sommen. En zo waren er nog 19 vragen. De 
winnaar verdiende een heerlijke slagroomtaart. 
  
Ik moet zeggen dat er helaas weer alleen scheidsrechters op deze bijeenkomst waren. Het staat ieder jaar weer op de 
uitnodiging: ook verenigingsscheidsrechters zijn welkom. Maar goed, misschien volgend jaar beter. Ik wil in ieder 
geval iedereen die geholpen heeft bij de organisatie hartelijk bedanken. Ik vond het weer een zeer geslaagde avond  
 
Beschikbaarheid 
Henny den Dekker, Ruud Kerkhoff & Niels de Groot 
Het is jammer dat we elke keer het onderwerp inzet ter sprake moeten brengen. 

De laatste tijd worden de indelers gebeld of krijgen een mail op vrijdag of zaterdag. Vaak worden we dan 
geconfronteerd met: “ik kijk nu pas in het rooster en zie dat ik moet fluiten”, gevolgd door een reden waarom men niet 
kan fluiten. De reden is zelden een calamiteit en bezorgt een hoop last. Bij een calamiteit is de indeler de eerste die 
zegt dat dit wordt opgelost, maar elk ander excuus bezorgt veel werk en bovendien veel extra tijd en kosten. 

Als KSC zorgen wij dat jullie eenmalig het rooster krijgen toegestuurd. We doen dit ruim van te voren. Op het 
moment dat het rooster wordt verstuurd staan de wedstrijden ook in de portal. Controleer bij ontvangst of je ingedeeld 
staat en noteer de wedstrijden in je agenda. Na het versturen tot aan de wedstrijden kan er heel wat gebeuren. Met de 
competitieleider hebben we afgesproken dat bij het verplaatsten van wedstrijden waarvan het rooster is gemaakt, hij 
eerst met de indelers overlegt alvorens de wijzigingen door te voeren. Wij kunnen dan kijken of de ingedeelde 
scheidsrechter nog steeds kan fluiten en ook de betrokken scheidsrechters op de hoogte stellen van wijzigingen. 

Het enige wat we van jullie vragen om regelmatig in te loggen op het scheidsrechtersportal en te verifiëren of alles 
nog klopt. Constateer je iets onregelmatig, neem dan contact op met de indeler of diegene die contactpersoon is voor 
het rooster. Doe dit tijdig dan kunnen we met elkaar er voor zorgen dat alle wedstrijden goed bezet zijn. 

Verras ons en laat dit de laatste keer zijn, dat we hierover schrijven. 

Fluiten buiten de Kring 
De indelers van de kringen van District III hebben over de inzet met elkaar van gedachte gewisseld. De doelstelling is 
te komen tot één Districtscheidsrechterscommissie, waardoor de inzet voor scheidsrechters wat breder getrokken kan 
worden.  

Officieel is er nog niets geregeld, maar de indelers gaan kijken of een scheidsrechter bij het spelen buiten hun eigen 
kring ingezet kan worden. Dus je kunt benaderd worden om een wedstrijd te fluiten in Kring Utrecht of Kring 
Amsterdam ’t Gooi rondom je uitwedstrijd.  

O P L E I D I N G E N  
Rob Köhnke, opleidingen 
Algemeen  
Het afgelopen jaar was weer een dynamisch seizoen voor opleidingen. Na een succes seizoen 2008 van zo’n 150 
nieuwe W-Officials, was 2009 nog succesvoller. Wij kunnen er 202 nieuwe W-Officials bijschrijven  (zie foto 
examenavond bij DAW) en er zijn nu 108 scheidsrechter in de Kring. Het gaat super in Kring Noord-Holland. Menige 
Kring/District kan hier jaloers op zijn. 
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Door de veelheid aan opleidingen die zijn gegeven lassen we een rust periode in voor de tweede helft van seizoen 
2009-2010. In twee seizoenen zo’n 350 W-Officials en zo’n 50 Scheidsrechter opgeleid te hebben gaat niet in de 
koude kleren zitten. Iedere vereniging is ruimschoots in de gelegenheid geweest om cursisten aan te melden. Vanaf 
seizoen 2010-2011 gaan wij weer fanatiek van start. Dus ga nu op zoek naar cursisten om ze direct op te geven rond 
de tijd dat cursussen weer starten. 

Er is door de samenwerking met de Kringen A’dam ’t Gooi en Utrecht een verzoek om te helpen bij opzetten van 
cursussen. Er gaat wellicht in het begin van dit jaar een Scheidsrechterscursus komen die vanuit het District III wordt 
georganiseerd. Uiteraard kan er door Noord-Holland ook worden deelgenomen.  Wanneer de data en locatie bekend 
zijn, dan laten we dit aan de polosecretariaten weten.  

S che ids re ch t e r cu rsus  
Op 4 november 2009 zijn geslaagd voor Asp.Zc. 
Naam Voornaam Vereniging 
Luten. John A.Z.V.D. 
Buijsman. Johan De Bron 
Lakeman. Annemiek De Bron 
Pennekamp. Sjors De Bron 
Singh Arjan Noordkop 
Schotanus Tjerk SG Haerlem'04 
Dekker. Marga ZV Hoorn 
Beckman Jordi ZWV/Nereus 
Drimmelen Juriaan ZWV/Nereus 
Groot, de  Marco ZWV/Nereus 
Hoogenboom Georgina ZWV/Nereus 

 
Er komen signalen van de begeleiders over de nieuwe Scheidsrechters bij ons binnen. Het shirt van de Aspirant Zc 
scheidsrechter is vaak nog wit en wijkt dus af van het officiële shirt. De Asp. Scheidsrechter wacht logische wijze 
even met de aanschaf tot dat de bevoegdheid om zelfstandig te fluiten er is. U begrijpt dat de spelers en publiek hier 
op in proberen te spelen door deze nieuwe herkenbare scheidsrechters even flink luid commentaar te geven. Het is  
niet de bedoeling om middels een dergelijk onsportief gedrag, onze aanstormende nieuwe scheidsrechters zo af te 
branden. We moeten juist verheugd zijn dat alle wedstrijden gefloten worden, want zonder scheidsrechters word er 
ook niet gespeeld. Verenigingen zie er scherp op toe, dat deze nieuwe scheidsrechters goed worden opgevangen en 
vanaf het eerste moment het gevoel van waardering krijgen en daardoor verder willen gaan met het leiden van 
wedstrijden. Dus een oproep aan alle verenigingen om de spelers en coaches/begeleiders geen commentaar te laten 
geven vanuit het water. Aan de begeleider om de meer ervaren scheidsrechter bij dergelijk gedrag hier eerder op in te 
grijpen. 

W-Of f i c i a l cu rsus  2009  
Er schuilt  een gevaar in een overvloed aan W-Officials. Wij hebben veel jonge 
W-Officials mogen verwelkomen.  Deze jonge Officials moeten wel goed worden 
opgevangen en niet aan hun lot worden overgelaten. Er wordt door scheidsrechters 
regelmatig geconstateerd dat de jurytafel niet optimaal functioneert. De 
scheidsrechters dienen dit op het wedstrijdformulier te vermelden met gevolgen 
die te voorkomen zijn. Het advies aan verenigingen is om er voor te zorgen, dat er 
ervaren en nieuwe W-Officials gezamenlijk achter de tafel zitten. Ook de ervaren 
mensen kunnen hier wat van opsteken, daar de nieuwe opgeleide W-Officials de 

nieuwe regels veel beter kennen. Dus leer van elkaar en dan gaat het samenspel tussen Jurytafel en Scheidsrechter 
goed en dat is voor de wedstrijd ook prettig, want niets is vervelender dan dat een wedstrijd regelmatig onderbroken 
dient te worden omdat er iets verkeerd word begrepen of verkeerd genoteerd wordt. 
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B E O O R D E L E N / B E G E L E I D E N  
Theo Vissers & Marc Hogkamer 
 
Begeleiden 
Zoals dus al eerder vermeld in deze nieuwsbrief zijn er op de afgelopen cursus 11 cursisten geslaagd. Op één na zijn 
ze allemaal al in het begeleidingstraject terecht gekomen. Drie van hen hebben inmiddels de stap naar Zc gemaakt. De 
rest zou, zo als het er nu naar uit ziet, de stap binnen zeer korte termijn maken. Het enige mindere punt is dat ondanks 
de toezeggingen van de cursisten we afscheid hebben moeten nemen van enkele van hen. Hetzij door niet opkomen op 
de cursus, hetzij door het aflaten weten tijdens de wedstrijden. (lees niet opkomen). 
Naar aanleiding van signalen van verschillende begeleiders even en paar handige tips: 

- Neem ook een wit shirt mee als je een begeleiding moet doen en mee fluit. Verschillende Asp.Zc’s  hebben 
nog niet de juiste shirts. Zo creëren we toch uniformiteit en komen er geen verwijten t.a.v. de Asp.Zc 
scheidrechters voor wat betreft het fluiten. Door beiden in het volledig wit te gaan lopen is er niet meer op 
voorhand te zien wie de Asp.Zc is. 

- Bij het bespreken van de wedstrijd, en dus het begeleidingsformulier, graag ruimte laten voor eigen inbreng 
van de Asp.Zc. Zijn keuze voor bijvoorbeeld positie kan de juiste zijn. Niet één manier is goed. Er zijn 
meerdere wegen die naar de goede oplossing leiden. Je kan ze wel aangeven waarom in een bepaald voor 
gekomen geval het beter kan zijn om een andere positie in te nemen. 
 

Oproep 
Het ligt nog steeds in de planning om een avond te organiseren voor scheidsrechters en Asp.Zc scheidsrechters. Op 
deze avond gaan de scheidsrechters een wedstrijd beoordelen en/of begeleiden aan de hand van de verschillende 
formulieren. Zo willen wij dus ook uniformiteit in de begeleidingen/ beoordelingen verkrijgen. Planning is afhankelijk 
van badwater. Verzoek is dan ook aan de verenigingen waar één uur badwater, twee teams en een behoorlijke ruimte 
beschikbaar is voor de voor- en nabespreking. Voorkeur gaat uit naar een begintijd van rond 19.30 uur om rond 20.00 
uur met de wedstrijd te kunnen beginnen. Als een vereniging dit beschikbaar wil stellen dan gaarne een mail naar 
m.hogkamer@quicknet.nl  
Verder wordt een ieder die het mogelijk heeft gemaakt om het begeleidingstraject tot een succes te maken bedankt 
voor hun inzet. 
De navolgende Asp.Zc hebben voldoende begeleiding gehad om in aanmerking te komen voor de bevoegdheid Zc. 
Naam Vereniging Van Naar Datum 
John Luten AZVD Asp.Zc Zc 1 januari 2010 
Johan Buijsman De Bron Asp.Zc Zc 1 januari 2010 
Marga Dekker ZV Hoorn Aurik Asp.Zc Zc 1 januari 2010 
 
Beoordelen en de verwerkingen 
Per competitie wordt een aantal keer aan een collega-scheidsrechter gevraagd of hij tijdens het functioneren van een 
scheidsrechter een beoordeling(rapportage) wil opmaken. Deze scheidsrechter is van een hoger niveau en heeft genoeg 
ervaring om een goede beoordeling  op te maken. De rapporteur komt dus ook speciaal een uurtje eerder in het bad of 
blijft na zijn eigen wedstrijd om de beoordeling op te maken. Hoe komt nu zo’n verzoek tot beoordelen tot stand. De 
rapporteur wordt middels een mail benaderd met hierin vermeld de benodigde informatie over het niveau van de 
wedstrijd, de bevoegdheid van de scheidsrechter, het te gebruiken werkblad en een toelichting over het invullen van 
het werkblad. De te gebruiken werkbladen horen bij de bevoegdheid van de te beoordelen scheidsrechters. Het 
werkblad wordt naderhand omgezet in een beoordeling. Tevens wordt de beoordelaar gevraagd of hij in de 
gelegenheid is om de rapportage te maken. Krijgt de KSC een “akkoord” van de rapporteur, dan wordt beoordeling in 
WCS gezet en de rapporteur vindt het verzoek tot rapportage terug in zijn portal. 
 

mailto:m.hogkamer@quicknet.nl�
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Wij adviseren de rapporteurs om de beoordeling vooraf kenbaar te maken aan de scheidsrechter(s). Tijdens de 
wedstrijd vult de rapporteur het werkblad in. Indien mogelijke bespreekt de rapporteur zijn bevindingen met de 
scheidsrechter en vermeldt dit. Nadien wordt het werkblad door de rapporteur middels de portal over gezet in een 
rapportage. Hierna komt de rapportage in WCS terecht en kan het commissielid van de KSC die hiermede belast is er 
mee aan de slag. Eest volgt een controle op de juiste invulling. Dan wordt gekeken of de scheidsrechter een wedstrijd 
boven of onder het niveau van de wedstrijd heeft gefloten die bij de bevoegdheid hoort. Als een wedstrijd boven 
niveau is gefloten krijgt men 2 extra punten op de rapportage bijgeteld. Op de rapportage zie je deze opwaardering 
terug bij algemene indruk die dan bijv. van goed naar uitstekend is gewijzigd. Als men een wedstrijd onder niveau 
fluit vindt het omgekeerde plaats. Deze correcties zijn al tijd terug te vinden in het opmerkingenveld. 
Als dit gebeurd is dan wordt de rapportage vastgesteld en de scheidsrechter vindt de rapportage terug in de eigen 
portal. 
 
Uiteraard kan het voorkomen dat de scheidsrechter het niet eens is met de rapportage en de uitleg over de toegepaste 
spelregels van de rapporteur. Is dit het geval stuur dan een mail naar ksc-beoordelingen@kringnoord-holland-
knzb.nl en uw verhaal krijgt de aandacht die het verdient. 

Het functioneren als rapporteur wordt meegenomen in de statistieken over de inzet van scheidsrechters voor de 
vereniging. Deze inzet kan mede bepalend zijn of de vereniging voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, zoals dit is 
beschreven in het beleidsplan van de KWPC. De communicatie tussen de rapporteur en de scheidsrechter over 
spelregels heeft ook tot gevolg dat men op dit gebied ook scherp blijft.  
 
Uiteraard is dank op z’n plaats aan al de rapporteurs die naast het fluiten dit nog eens extra doen. In de eerste helft van 
dit seizoen zijn er al 111 rapportages gemaakt en die hebben er mede toe geleid dat de KSC een aanbeveling tot 
bevordering heeft gedaan.   
 
Bevorderingen 
De KSC heeft aan de KWPC voorgesteld om de navolgende scheidsrechters in aanmerking voor promotie te laten 
komen.  
NAAM VERENIGING VAN Naar Datum 
Marcel van Berge Alliance Zc Zb 1 januari 2010 
Otto Jansen Alliance Zc Zb 1 januari 2010 
Rins Joustra Alliance Zc Zb 1 januari 2010 
Raoul van der Struijk Alliance Zc Zb 1 januari 2010 
Sven Uleman Alliance Zc Zb 1 januari 2010 
Ruben van Wijk Alliance Zb Za 1 januari 2010 
Hans de Vries Aquafit Zc Zb 1 januari 2010 
Arjan de Koning DAW/Finenzo Zb Za 1 januari 2010 
Bart v.d. Horst De Bron Yc Yb 1 januari 2010 
Sjors Kooijman De Ham Zb Za 1 januari 2010 
Rob Menagie De Ham Zc Zb 1 januari 2010 
Tim Klein DWT Zb Za 1 januari 2010 
Raymond Velthuis DWT Yc Yb 1 januari 2010 
Antony van Zanten KZC Yc Yb 1 januari 2010 
Arco Klos Noordkop Yc Yb 1 januari 2010 
Rob Köhnke VZV Yc Yb 1 januari 2010 
Henk Mors VZV Za Yc 1 januari 2010 
Carel Wassink VZV Zc Zb 1 januari 2010 
Mark Bronkhorst WZ&PC Purmerend Zc Zb 1 januari 2010 
John Colina WZ&PC Purmerend Zc Zb 1 januari 2010 
Willem Dekker WZ&PC Purmerend Za Yc 1 januari 2010 
Koos Ruiter WZ&PC Purmerend Zb Za 1 januari 2010 
Albert Schermer Zv Hoorn Aurik Yc Yb 1 januari 2010 
Bart Duijkers ZWV-Nereus Yc Yb 1 januari 2010 

 

mailto:ksc-beoordelingen@kringnoord-holland-knzb.nl�
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P R O M O T I E - D E G R A D A T I E  
Henny den Dekker 
Norm 
Nu alle reguliere competitiewedstrijden bekend zijn, kunnen we de norm voor het seizoen 2009-2010 vaststellen. 
De normering spreekt voor zich. Hierin wordt geen rekening gehouden met de scheidsrechters, die wel 
beschikbaarheid zijn maar niet inzetbaar zijn door o.a. een teamkoppeling  speler en/of coach . Derhalve wordt de 
inzet pas effectief meegeteld, als daadwerkelijk de wedstrijd is gefloten. De percentages staan hierbij vast. De 
Wedstrijden en Weekenden kunnen per seizoen variëren. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

2009 - 2010 Norm Norm   
Bevoegdheid Wedstrijden Weekenden   

  100% 38 100% 29   

Zc 20% 8 20% 6 
 

Zb 25% 10 25% 7 
 

Za 30% 11 30% 9 Behoud 

Za 40% 15 40% 12 Promotie 

Yc 40% 15 40% 12 
 

Yb 45% 17 45% 13 
 

Ya 50% 19 50% 15 Behoud 

Ya 80% 30 80% 23 Promotie 

De inzet dient evenredig verdeeld te zijn over de twee competitiehelften 

M A S T E R P L A N  A R B I T R A G E  
Henny den Dekker 
Algemeen 
Op de website van de KNZB is voldoende te vinden over de komende veranderingen. Volg dit als je goed op de 
hoogte wilt blijven. In de bevoegdheden Z t/m X verandert er niets. Wel voor de Spelleiders en 
Verenigingscheidsrechters. 
Ook in de opleidingen zal het een en ander veranderen. Hierin worden 5 categorieën onderscheiden, te weten 
Scheidsrechter 1 t/m 5. Hiervan wordt de opleiding Scheidsrechter 1 en 2 via de spelregelkennislijn de verantwoording 
van de verenigingen. De spelregelkennislijn SR2 staat al op de website van de KNZB. 
Alles is er op gericht om de jeugd al vroeg kennis te laten maken met de spelregels en zo ook de kans te geven om dit 
in de praktijk toe te passen.  In de toekomst wil men ook naar de verplichting toe om de opleiding SR1 gevolgd te 
hebben. Hoe gaat dit nu werken. 
 
Communicatie SR1 en SR2 
Alle communicatie omtrent deze opleidingen zal rechtstreeks vanuit de KNZB gebeuren. De KWPC en KSC zullen 
geen enkele rol hierin vervullen. In september 2009 is hierover aan de besturen van alle verenigingen al een schrijven 
gestuurd. Er stonden enig uitleg en enkele aanbevelingen in de brief die we nog even weergeven. 
 
Opleiding Scheidsrechter 1en 2 
De opleiding start met het aanbieden van de spelregelkennislijn. Deze wordt aangeboden aan de F, E en D jeugd. 
Wanneer deze jeugdspelers deze lijn hebben doorlopen zijn zij scheidsrechter 1 en kunnen ze in trainingsverband 
wedstrijden leiden van de F en E jeugd. Tijdens het leiden van deze trainingswedstrijden kan de vereniging kijken wie 
er intern de opleiding tot scheidsrechter 2 kan gaan volgen. Dit kan als de jeugdspelers tot C, B en A jeugd behoren. 
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opleiding en het is belangrijk dat zij zich hierop 
voorbereiden. Vanaf seizoen 2010-2011 moeten de jeugdwedstrijden namelijk door de eigen scheidsrechter worden 
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begeleid (ook de aanstelling gebeurt door de eigen vereniging). De KNZB adviseert de verenigingen daarom iemand 
bestuurlijk verantwoordelijk te stellen voor de arbitrage en daarnaast een praktijkbegeleider. De bestuurder moet het 
proces bewaken (informeert de vereniging) en heeft contact met de praktijkbegeleider binnen de vereniging. Deze 
praktijkbegeleider zorgt er voor dat de spelregelkennislijn wordt aangeboden en begeleid de opleiding van de 
scheidsrechter. Tijdens de thuiswedstrijden, die worden geleid door jeugdige SR2 scheidsrechter, is de 
praktijkbegeleider aanwezig. Uiteraard kan deze groep ook (na opleiding voor SR2) worden uitgebreid met ouders en 
bestaande verenigingsscheidsrechters, maar de nadruk ligt wel bij de jeugdleden! 

Wat veranderd er landelijk 
• In seizoen 2010-2011 wordt de competitie voor E en F jeugd geleid door twee SR2 scheidsrechters. Één van 

de thuisspelende vereniging en één van de uitspelende vereniging.  
• Het spelen met twee SR2 scheidsrechters is de primaire verantwoording van de thuisspelende vereniging. Dus 

bij het ontbreken van de SR2 van de uitspelende vereniging dient de thuisspelende vereniging voor de 2e 
scheidsrechter te zorgen. Dit vermelden op het wedstrijdformulier en vooraf laten tekenen door beide 
aanvoerders. 

• Het aanstellen van een praktijkbegeleider. 
• Het aanstellen van een bestuursverantwoordelijke. 
• Aanwezigheid van een praktijkbegeleider bij de thuiswedstrijden. 

Wat veranderd in Noord-Holland 
• In seizoen 2009-2010 wordt de competitie voor D jeugd (7 tegen 7) gespeeld met door de KSC aangestelde 

scheidsrechters. 
• De huidige spelleiders en VSR (verenigingscheidsrechters) krijgen in het seizoen 2010-2011 de gelegenheid 

tot omscholing naar SR1 (oefenwedstrijden E en F jeugd) of SR2 (competitie D (5 tegen 5), E en F jeugd) en 
mogen de VSR’s  in dit seizoen als SR2 fungeren. 

• De vereniging verzorgt zelf de opleiding SR1 en SR2. 
• De vereniging zorgt voor registratie van de tot SR1 en SR2 opgeleide scheidsrechters. De verenigingen zorgen 

voor het actueel houden van deze lijst. 
• De cursus SR3 (huidige Asp.Zc) zal ook een landelijke opleiding worden. Hiervoor is een werkgroep die in 

het voorjaar e.e.a. gaat bespreken. Als het haalbaar is dan worden de opleiders bijgeschoold en gaat dit ook 
het nieuwe seizoen in.  

 
Bijeenkomst 
De KWPC heeft het voornemen om samen met de KNZB binnen enige maanden over dit onderwerp een bijeenkomst 
te organiseren.  

H U L P M I D D E L E N  
Henny den Dekker 
Inleiding 
Onlangs kwam de discussie op gang over het spelen met zogenaamde hulpmiddelen. Het punt is niet nieuw maar er is 
niet of nauwelijks aandacht aan geschonken. In de Officiële Mededelingen van de KNZB (OM14 van het seizoen 
2008-2009) heeft hier iets over gestaan. 
Laten we eens naar de tekst kijken. 
 
OM 14 2008-2009 
Het navolgende artikel stond in de OM 14 van 2008-2009  
Verlenen dispensatie voor het waterpoloën met ‘hulpmiddelen’. 
Inleiding: 
Het gebruik van zwembrilletjes, een brace e.d. leidt vaak tot discussie. Vergroot dit voorwerp de kans op letsel voor 
de speler zelf of een medespeler en/of tegenstander, of niet. De uiteindelijke beoordeling ligt bij de scheidsrechter, 
maar dit kan tot gevolg hebben dat de ene scheidsrechter geen bezwaar ziet bij het gebruik van dit ‘hulpmiddel’ en 
de andere scheidsrechter mogelijk wel. Daarnaast is het voor scheidsrechters ook soms moeilijk vast te stellen of het 
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voorwerp noodzakelijk is voor de speler of niet. Deze regeling moet het mogelijk maken dat aan die onzekerheid bij 
de scheidsrechter alsmede de speler een eind wordt gemaakt. Spelers kunnen ter goedkeuring het hulpmiddel 
voorleggen aan de KNZB, om zodoende dispensatie hiervoor te krijgen. 
Procedure: 
Spelers dienen een verzoek tot dispensatie in bij de bondarts van de KNZB. Het verzoek voor dispensatie wordt door 
de bondsarts bekeken en voorgelegd aan de verantwoordelijke voor reglementzaken en een waterpoloscheidsrechter. 
Bij de beoordeling moet dit middel worden getoond. Het hulpmiddel kan worden opgestuurd, maar ook kan de 
aanvrager met dit hulpmiddel op een afgesproken tijd langskomen op het bondsbureau. Wanneer de bondarts vaststelt 
dat met het hulpmiddel mag worden gespeeld, wordt het betreffende middel van een KNZB stempel voorzien 
en/of wordt er een foto gemaakt van het middel en daarbij wordt aangegeven dat hiermee mag worden gespeeld. 
Spelers dienen dit document vervolgens te tonen aan de betreffende scheidsrechter indien gewenst. 
 
Toepassen 
Om nu alle discussie ter vermijden is er voor dit seizoen een overgang ingesteld. Voor de 2e helft van het seizoen 
2009-2010 is het ter beoordeling aan de scheidsrechter of er gespeeld mag worden met een bril, brace etc. Uiteraard 
als de speler een geldig dispensatieformulier kan overleggen gaat dit voor op de beslissing van de scheidsrechter. 
Om alle onduidelijkheden te voorkomen zal met ingang van het seizoen 2010-2011 alleen gespeeld kunnen worden als 
er een geldig dispensatieformulier kan worden overlegd. 
Uiteraard is het spelen met sieraden (ook gladde trouwringen) in het geheel niet toegestaan. Ook sieraden die zijn 
afgedekt met tape kunnen nog letsel veroorzaken. 
 
Aanvragen 
We begrijpen dat opsturen of naar het bondsbureau gaan een belemmering op het aanvragen is. Derhalve kan de speler 
beginnen met het opsturen van een verzoek met een duidelijke foto van het voorwerp. Dit verzoek moet gericht 
worden aan bondsarts@knzb.nl. Indien noodzakelijk dan volgt vanzelf het verzoek om het voorwerp op te sturen of 
er mee langs te komen.  Uiteraard het verzoek aan de polosecretariaten om dit stukje aan hun leden kenbaar te maken. 
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