Hoe Scheidsrechter worden?
Een volleybalwedstrijd wordt betwist tussen twee ploegen die elk van beide
willen winnen. Een bal binnen of buiten, door een tegenspeler geraakt of niet
geraakt? Een speler, een supporter ziet dit dikwijls door een gekleurde bril.
Daarom is er een neutraal persoon nodig die dergelijke beslissingen in alle
objectiviteit kan nemen en wiens taak het is de wedstrijd in sportieve banen te
leiden: de scheidsrechter. Elk jaar opnieuw zijn wij op zoek naar nieuwe
scheidsrechters. Hoe kan je scheidsrechter worden en hoe bereiden we jou
voor op deze taak?
1. Je neemt een zelfstudiepakket door dat je stap voor stap over het
jeugdwedstrijdblad navigeert en je de taken van een scheidsrechter
beschrijft voor wedstrijdbegin
2. Je volgt een JEUGDSCHEIDSRECHTER OPLEIDING. Dit is een drie
uur durende cursus spelregels. Hierna mag je alle jeugdwedstrijden en
reservewedstrijden leiden als jeugdscheidsrechter.
3. Wil je een officiële scheidsrechter worden, dan moet je een drie uur
durende cursus officiële scheidsrechter volgen. We gaan dan dieper in
op de spelregels. Na het volgen van de cursus ben je ASPIRANT
SCHEIDSRECHTER en zal je wedstrijden in Dames 4de Provinciaal
fluiten (aanduiding door PSC). Tijdens je eerste wedstrijden zal je
begeleid worden.
4. Een volgende stap is dan KANDIDAAT SCHEIDSRECHTER, je legt
een schriftelijke test af (met als onderwerp de Internationale
Spelregels) en je volgt een drie uur durende cursus met als inhoud: de
taken van de 2de scheidsrechter, het internationaal wedstrijdblad. Je
krijgt wedstrijden volgens aanduiding door PSC.
Vanaf Aspirant scheidsrechter kan je genieten van een aantal voorrechten:
1. je wordt vergoed per wedstrijd en per verplaatsing
2. je bent verzekerd via de Vlaamse Volleybal Bond
3. jouw scheidsrechterskaart zal jou het recht geven op vrije toegang tot
alle competitiewedstrijden. Voor andere organisaties wordt het recht op
vrije toegang vermeld in het organisatiereglement
4. voor ambitievolle scheidsrechters zijn er voldoende
doorstromingsmogelijkheden, tot internationaal scheidsrechter toe.
Heb je nog vragen? Verstuur je gegevens via dit aanmeld formulier of
contacteer een P.S.C.-lid voor een persoonlijk gesprek.
Voorzitter PSC : Richard Begas

Voorwaarden om scheidsrechter te mogen worden
Voorafgaande opmerking: alle scheidsrechters jonger dan 18 jaar fluiten hun
wedstrijden onder de verantwoordelijkheid van de terreinafgevaardigde.
1. Jeugdscheidsrechter:
1. Lid zijn van de VVB en bij een club die aangesloten is bij het
KLVV
2. Het zelfstudiepakket doornemen en een
JEUGDSCHEIDSRECHTER OPLEIDING volgen
3. De JEUGDSCHEIDSRECHTER OPLEIDING kan gevolgd
worden vanaf de leeftijd van 13 jaar.
4. Op 1 januari van het kalenderjaar waarop men de minimum
leeftijd van 14 jaar bereikt kan men jeugdscheidsrechter worden
2. Aspirant scheidsrechter:
1. Als jeugdscheidsrechter een cursus officiële scheidsrechter
volgen
2. De cursus officiële scheidsrechter kan gevolgd worden vanaf de
leeftijd van 15 jaar.
3. Op 1 januari van het kalenderjaar waarop men de minimum
leeftijd van 16 jaar bereikt kan men aspirant worden
4. Zich beschikbaar stellen om wedstrijden in 4de provinciaal
Dames te leiden
5. De PSC zorgt voor begeleiding tijdens de eerste wedstrijd(en)
en mits een positieve beoordeling wordt men aspirant.
Onderstaande tabel geeft weer hoe de conversie is tussen het oude systeem
(t.e.m seizoen 2015-2016) en het nieuwe systeem (vanaf seizoen 2016-2017)
Deze tabel geeft tevens weer wie welk niveau van wedstrijd mocht/mag fluiten

Oud systeem
(t.e.m seizoen 2015-2016)
U11
Module 1
U13
Module 1
U15
Module 2
U17
Module 2
U19
Module 2
Reserven
Module 3*

Nieuw systeem
(vanaf seizoen 2016-2017)
VVB-lid (14jaar of ouder)
Jeugdscheidsrechter
(Zelfstudiepakket & 3u
theorie spelregels)

*Module 3 Jeugdscheidsrechters moeten de cursus officiële scheidsrechter niet
volgen indien ze ASPIRANT SCHEIDSRECHTER willen worden

De Jeugdscheidsrechters module 1, 2 en 3 van het oude systeem worden
automatisch beschouwd als Jeugdscheidsrechters in het nieuwe systeem. Ze
moeten daarvoor geen cursus volgen.

