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GRENSRECHTER
Categorie Officials

Omschrijving
(Informatie en Doel)
 

De grensrechter assisteert de scheidsrechter. De filosofie achter de 
cursus is:

 - Interactie met spelers om overtredingen te voorkomen
 - Spelers duidelijkheid met betrekking tot de offside lijnen verschaffen
 - De scheidsrechter ontlasten
 - Bijdragen aan het spelplezier van alle deelnemers

 
De onderwerpen:

 - Kennis van de bevoegdheden van de grensrechter
 - Kennis van de spelregels
 - Oefenen van praktijksituaties zoals offside, foulplay en uit.

Doelgroep Voor de Ereklasse clubs is het leveren van een grensrechter een 
verplichting.
Maar geïnteresseerden uit andere klassen mogen natuurlijk aansluiten.
Deze opleiding staat min of meer op zichzelf. Het is dus niet nodig 
om eerst grensrechter te worden om dan aan te mogen sluiten bij 
scheidsrechter 1.

Toelatingseisen  - 16 jaar en ouder
 - Lid van Rugby Nederland (tientjeslid is al voldoende)
 - Redelijke conditie
 - Bereidheid om ingezet te worden als clubgrensrechter

Duur opleiding 4 contacturen, 10 studie-uren

Middelen en materiaal Nederlandse handleiding digitaal

E-learning Voor aanvang van de cursus moeten de volgende programma’s gevolgd 
worden via de website passport.world.rugby en afgerond worden met 
een certificaat:

 - Rugby Ready
 - Hersenschudding (Concussion)
 - Laws of the Game

Kosten € 30,- voor jeugd en senioren

Diplomering Het diploma Grensrechter Rugby Nederland wordt verstrekt indien:
 - De deelnemer 100% aanwezig is geweest
 - De deelnemer aan bovenstaande eisen binnen twee weken heeft 

voldaan

Organisatie Minimaal 10 deelnemers op locatie, mogelijk gedurende het gehele 
seizoen op doordeweekse avonden of in het weekend. 

https://passport.world.rugby/nl/
https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/rugby-ready/
https://passport.world.rugby/player-welfare/concussion-management-for-the-general-public/
https://passport.world.rugby/laws-of-the-game/
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