Wist je dat een landgenote de damesfinale van de OS in Rio de Janeiro mocht leiden - Oproep
kandidaat scheidsrechters PC West-Vlaanderen
Wist je dat een landgenote de damesfinale van de OS in Rio de Janeiro mocht leiden?
Dit zou ook jij kunnen zijn.
Op 07/09/2019 organiseert de landelijke arbitragecommissie (LAC) te Eeklo een opleiding
provinciaal scheidsrechter.

Graag uw kandidatuur tegen 31 augustus 2019 sturen naar:
Frank Laverge laverge.frank@skynet.be en in CC: jacques.denys@scarlet.be
Wat wordt er nu juist van een scheidsrechter verwacht?
•
•
•
•

Van een scheidsrechter wordt verlangd dat hij onpartijdig en consequent een partij kan
leiden. Dit is zo in alle sporten, dus ook in tafeltennis.
De scheidsrechter zorgt ervoor dat een partij sportief verloopt.
Hij wordt verondersteld de regels van de sport grondig te kennen.
Bovenop de regels moet hij ook op de hoogte zijn van het protocol van de scheidsrechter. Dit
zijn een aantal tekens die wereldwijd dezelfde zijn. Dit is om de toeschouwers die de
scheidsrechter eventueel niet kunnen horen in staat te stellen om de match op een uniforme
wijze te volgen.

De scheidsrechters zitten op de eerste rij om een wedstrijd te volgen. Geen enkele sport kan zonder
scheidsrechters. Zij zorgen ervoor dat de sport in goede banen wordt geleid.
In het tafeltennis kan een scheidsrechter opgroeien vanaf het provinciaal niveau naar landelijk,
nationaal, internationaal, blue badge en gold badge.
Indien een scheidsrechter zich verder wil bekwamen moet hij bovenop de regels van de sport ook de
landelijke, nationale en internationale sportreglementen kennen en dit naargelang het niveau
waarop hij actief is. Voor iedere overgang naar een hoger niveau moet er een opleiding gevolgd
worden en slagen in een examen.
Hoe word je provinciaal scheidsrechter?
• Door een opleiding van 6 uur te volgen
• Het slagen in een open boek test
• Een positieve evaluatie gedurende een provinciale organisatie
Wat heeft een scheidsrechter nodig?
• De voorgeschreven kleding (broek, hemd, vest en das)
o Broek, hemd en vast worden door de scheidsrechter aangekocht. Het PC WestVlaanderen betaalt hiervan maximaal € 200 terug mits voorlegging van de factuur.
Indien de scheidsrechter gedurende 1ste 4 jaar na het verkrijgen van de
tegemoetkoming stopt worden er de volgende compensaties aangerekend:
 1ste jaar: 100% - maximaal € 200
 2de jaar: 75% - maximaal € 150
 3de jaar: 50% - maximaal € 100
 4de jaar: 25% - maximaal € 50
• Witte, gele en rode kaarten, toss, netmeters, netspanningsmeter, prestatieboekje
o Deze worden door de provincie voorzien
• Chronometer

Welke prestaties moet een scheidsrechter uitvoeren?
Dit hangt af van het aantal scheidsrechters je club heeft.
• 1 scheidsrechter in de club
=
5 prestaties
• 2 scheidsrechters in de club
=
elk 3 prestaties
• 3 scheidsrechters in de club
=
elk 2 prestaties
Wanneer je als scheidsrechter je aantal prestaties uitvoert, moet je club de scheidsrechtersbijdrage
van € 200 niet te betalen.
Ten laatste begin september stuurt de provinciaal verantwoordelijke een tabel naar de
scheidsrechters met daarin de uit te voeren manifestaties.
Voor provinciale, landelijke en nationale competitiewedstrijden krijgen de scheidsrechters een
aanduiding via de provinciaal verantwoordelijke. Deze zal vooraf een mail sturen om kandidaten te
ronselen. Je bent dus nooit verplicht om op een bepaalde dag te tellen, je kan jezelf naar keuze
kandidaat stellen voor een bepaalde aanduiding.
Een nieuwe scheidsrechter wordt niet zomaar voor de leeuwen geworpen. In het begin wordt erop
toegezien dat je kan arbitreren samen met een ervaren scheidsrechter.
Wat is de vergoeding?
• € 17,5 per persoon bij het arbitreren van een competitiewedstrijd of een halve dag prestatie
• € 35 bij een volle dag prestatie
• Kilometervergoeding van € 0,30 per gereden km

Graag uw kandidaturen voor de opleiding van provinciaal scheidsrechter van 07/09/2017
in Eeklo tegen 31 augustus 2019 sturen naar:
Frank Laverge laverge.frank@skynet.be en in CC: jacques.denys@scarlet.be

