
 
 

 
 
 
 
 
Hallo Ravijners, 
 
De afgelopen jaren heeft ZPC Het Ravijn structurele problemen met het inzetten van voldoende 
scheidsrechters. Dit zorgt naast frustraties ook voor problemen in de competitie. Als wij onvoldoende 
scheidsrechters in zetten dan kunnen wij bestraft worden met het uit de competitie nemen van 
teams. Dit willen wij absoluut voorkomen, we willen zorgen dat iedereen in de competitie kan 
meespelen. 
 
In sport zijn zowel spelers, trainers en scheidsrechters van groot belang. Zonder hen is onze sport 
niet mogelijk. Naast het spelen van onze geliefde sport is het daarom heel normaal dat iedereen ook 
een wedstrijd kan én wil fluiten. Daarbij is onderling respect van groot belang. Met deze gedachten 
heeft het bestuur van ZPC Het Ravijn gekeken naar een structurele oplossing waarbij iedereen gelijke 
kansen én verplichtingen heeft. 
 
Op dit moment heeft ZPC Het Ravijn de beschikking over 4 FTE aan scheidsrechters. Dit is volstrekt 
onvoldoende en moet 8,5 FTE zijn!  
Om aan deze eis te voldoen heeft het bestuur van ZPC Het Ravijn het volgende besloten: 

 Alle teams moeten 1 FTE scheidsrechter aanstellen (2 x 0,5 FTE is ook 1 FTE). Dit mogen 
overigens ook ouders/familie/vrienden van spelers zijn! 

 De eerste 9 spelers van D1 / H1 + H2 krijgen géén scheidsrechter verplichting. Als zij dit wel 
willen doen is dat géén bezwaar. 

 ZPC Het Ravijn gaat herinvesteren in de opbouw van breedtsport: 

 O17 jaar krijgt al een jurytafel cursus, daar gaan we mee door. Zij krijgen voortaan ook een 
Spelleidercursus. Daarna kunnen zij de wedstrijden van de jongste waterpoloers / Waterfun 
fluiten.  

 < 18 jaar fluit alleen in eigen zwembad, Het Ravijn. Doordat zij een jurytafel- én een Spelleider 
cursus aangeboden krijgen zullen zij de spelregels nóg beter leren begrijpen. Daarnaast leren 
zij ook beter beslissingen van scheidsrechters te begrijpen. Daar dit een leerproces is 
ontvangen zij géén vergoeding voor de wedstrijden welke zij als Spelleider fluiten. 

 > 18 jaar kunnen Clubscheidsrechters zijn. Zij fluiten thuis-, en uitwedstrijden en ontvangen 
daarvoor vergoedingen. 

 
Vergoeding: 

 €10,00 / wedstrijddag. Dit kan tot een maximum van €300,- (alléén voor > 18 jaar, 
Clubscheidsrechters). 

 Lidmaatschap BVWS wordt vergoed door ZPC Het Ravijn. 

 €50,00 / jaar tegemoetkoming voor de verplichte kleding die een scheidsrechter moet 
aanschaffen. 

 De KNZB geeft ook een kilometervergoeding, deze is €0,21/km (van postcode naar postcode). 
Dit is alleen voor >18 jaar, Clubscheidsrechters. 
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Sanctie: 
Omdat we dit probleem structureel willen aanpakken is het aanstellen van scheidsrechters per team  
een verplichting. Bij een verplichting hoort helaas ook een santie. Als teams de gestelde 1 FTE niet 
kunnen / halen zal een sanctie volgen. Deze sanctie zal zijn dat het betreffende team door ZPC Het 
Ravijn uit de competitie wordt gehaald.  
 
Wij begrijpen dat dit wellicht voor wat uitdagingen zorgt maar zijn er ook van overtuigd dat dit een 
structurele oplossing is waar we uiteindelijk allemaal beter van worden.  
 
 
Dit officiële besluit zal bekend worden gemaakt tijdens de ALV op 27 februari 2019. Willen jullie 
wel alvast nadenken hoe jullie dit gaan bespreken in de teams?  
 
 
Met sportieve groet, namens het bestuur van ZPC Het Ravijn, 
 
 
Aico Kampman, voorzitter 
 


