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COMMISSIE RUGBY
SCHEIDSRECHTERS

Meer en Betere
Match Officials

De toename van het aantal en het niveau van Match Officials blĳven achter bĳ de
groei van het aantal teams en bĳ de vraag vanuit de, aan de competitie
deelnemende, clubteams.

"Ik speel óók
voor mijn club!"

Feiten en doelen
2433

Wedstrijden per seizoen
(vanaf cubs)

1237

Wedstrijden gefloten
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Doel = 200

Doel = indeelbare
scheidsrechter
voor elke heren
senior, dames
ereklasse en colts
cup wedstrijd

2

9.7

127

Indeelbare
scheidsrechters

Indeelbare vrouwelijke
scheidsrechters

Doel = 10

95%

Match Officials lid van een
club

Verantwoordelijkheden

CLUBS

Gemiddelde wedstrijden
gefloten per indeelbare
scheidsrechter

WERVEN
STIMULEREN
BEHOUDEN
ONDERSTEUNEN
OPLEIDEN
STIMULEREN
ONTWIKKELEN
VERBETEREN
BEHOUDEN

Doel = 12

<5% (?)

Conversie WR1 opleiding >
actieve indeelbare
scheidsrechter
COMMISSIE

Doel = 30%

RUGBY SCHEIDSRECHTERS

Samen een duurzame verbetering
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Clubs

Rugby Nederland

Clubfunctionaris Scheidsrechter
Zaken
Contact punt binnen de club en
eindverantwoordelijk voor het Club Match
Officials Development Plan (bij voorkeur
iemand uit het bestuur). Opgenomen in e-rugby

Ondersteunende Activiteiten
World Rugby Opleidingen
Refereebijeenkomsten in de regio
Regio Rugby (RR)
Coaching en beoordeling
Speciale referee events rond interlands
Uitwisseling naar andere landen,
wereldwijd
Referee Development Group
Referee Performance Group
Webinars
Worshops "Werven & Behouden"
Marketing campagne
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Match Officials Development
Plan

Jaarlijks plan van aanpak ingeleverd bij de
Development Manager Rugby Nederland met
focus op werven & behouden van Match Officials

VWW
Overstap periode
Seizoen 2020 / 2021 - huidige boetes vervangen
door vouchers voor opleiding en opleveren van
Match Officials.

Match Official vereisten

Eén match official per team in de heren senioren
competities, dames ereklasse en colts cup.
Match official = 12 wedstrijden (scheidsrechter), 8
wedstrijden (beoordelaar), 2 scheidsrechter volgen
(referee coach).

Match Officials belangrijk
onderdeel van de club
Als een club aan de eisen voldoet worden ze
beloond met bonuspunten aan het eind van de
competitie. Meer dan voldoende = 4
bonuspunten per team. Voldoende = 3
bonuspunten per team. Onvoldoende = huidige
boete systeem.
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