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BEOORDELAAR SCHEIDSRECHTER

Categorie Officials

Omschrijving
(informatie en doel)

Het objectief beoordelen van ingedeelde scheidsrechters op hun vaardigheid in 
het leiden van wedstrijden en hierover te rapporteren.
De onderdelen die beoordeeld en waarover gerapporteerd worden zijn:

 - Tackle
 - Scrum
 - Line out
 - Voordeel
 - Positionering/looplijnen
 - Ruck/maul
 - Open spel
 - Onsportief spel
 - Communicatie/signalen
 - Fitheid/mobiliteit
 - General management

Als beoordelaar draag je bij aan de verplichte levering van Match officials (art 10 
VWW)

Doelgroep Iedereen die begrijpt waar het in het spel rugby om gaat en een objectieve 
bijdrage wil leveren om scheidsrechters op het niveau te laten acteren wat bij 
hen past. Denk hierbij aan rugbyliefhebbers (spelers, trainers, scheidsrechters) 
die gestopt zijn met hun actieve loopbaan en het spel meer van de zijlijn willen 
beleven.

Toelatingseisen  - 25 jaar en ouder
 - Lid van Rugby Nederland (tientjeslid is al voldoende)
 - Bereidheid om ingezet te worden als beoordelaar

Duur opleiding 8 contacturen, 8 studie-uren

Middelen en materiaal  - Nederlandse handleiding digitaal
Voor aanvang van de cursus moeten de volgende programma’s gevolgd worden 
via de website passport.worldrugby.org en afgerond worden met een certificaat:

 - Rugby Ready
 - Laws of the Game

Kosten € 25,-

Diplomering Het diploma Beoordelaar Scheidsrechters Rugby Nederland wordt verstrekt 
indien:

 - De deelnemer 100% aanwezig is geweest
 - De deelnemer aan bovenstaande eisen binnen twee weken heeft voldaan

https://passport.world.rugby/nl/
https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/rugby-ready/
https://passport.world.rugby/laws-of-the-game/
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