Overzicht van de opdrachten behorende bij de VS-4 cursus:

Opdracht 1:
Zorg voor een sportieve sfeer in een wedstrijd.
Opdracht 2
Voer een optimale wedstrijdvoorbereiding uit.
Opdracht 3
Hanteer een consequente lijn tijdens de wedstrijd
Toelating PvB
• kaartgebruik
• teruglezen wedstrijdformulier

Volleybalscheidsrechter-4 |opdrachten |VA/O/180322

–1–

Leerweg Wedstrijd leiden
Wedstrijd leiden 1
Opdracht

Zorg voor een sportieve sfeer in een wedstrijd.

Inleiding

De opdracht heeft als doel dat de VS4 ervaart dat in de tweede divisie, gezien de
steeds grotere belangen bij de wedstrijd, de sportieve sfeer een belangrijk
element is, welke door de VS-4 scheidsrechter in opleiding gehandhaafd wordt.

Doelomschrijving

Je leert op een zodanige manier te communiceren met spelers en andere
betrokkenen dat de kans op een sportief wedstrijdverloop groot is. Tevens leer je
om instrumenten zodanig in te zetten dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan
het sportieve verloop van de door jou gefloten wedstrijd.

Context

Een officiële wedstrijd op 2e divisieniveau als 1ste scheidsrechter

Specificaties producten

1. Een analyseverslag van twee competitiewedstrijden met als doel: zicht te

Productcriteria

krijgen op de factoren die van invloed zijn op het bevorderen van de sportieve
sfeer in de wedstrijd.
2.Weergave van de individuele doelstelling voor de wedstrijd
3. Een reflectieverslag van een door hem geleide dames- / herenwedstrijd in de 2e
divisie met betrekking tot sportieve sfeer.
4. Weergave van de feedback van de PB.
De volgende punten worden in de 4 producten belicht:
a. de momenten waarop de scheidsrechter actief de sportiviteit beïnvloedt;
b. welke maatregelen er genomen worden om de wedstrijd onder controle te
houden en in een sportieve sfeer te laten verlopen.
c. een lijst van aandachtspunten hoe je de sportieve sfeer in de wedstrijd kunt
stimuleren

Benodigde kennis, vaardigheden en

Spelregels

attitudes

Respectvol communiceren
Tabel van maatregelen
Wedstrijdprotocol
Weerbaarheid en leiderschap
◦

Plaats: wedstrijdhal geschikt voor 2e divisiewedstrijden

◦

Uitvoering: individueel

◦

Aantal: 1 maal

◦

Periode: nog bepalen.

◦

Hulpmiddelen:

Ondersteuning

◦

Nabespreking met feedback van je praktijkbegeleider .

Verplichte (V) of aan te bevelen (A)

◦

V spelregels, leidraad arbitrage

literatuur en andere leermiddelen

◦

A leermateriaal nationaal scheidsrechter

Wijze van beoordeling

Productbeoordeling door de leercoach

Werkwijze
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Wedstrijd leiden 2
Opdracht

Voer een optimale wedstrijdvoorbereiding uit.

Inleiding

Als scheidsrechter is het van belang om goed voorbereid aan een wedstrijd te
beginnen. Het fysieke en mentale aspect zijn hierbij van groot belang. Daarnaast
dient een scheidsrechter ‘gevoel’ te hebben bij de beleving van de deelnemende
teams. De korte termijn voorbereiding zorgt ervoor dat de scheidsrechter echt
‘klaar’ is voor de wedstrijd.

Doelomschrijving

Je leert je zowel fysiek als mentaal voor te bereiden op een wedstrijd op nationaal
niveau. Je leert een patroon te ontwikkelen dat je kan hanteren om de korte
termijn voorbereiding te optimaliseren.

Context

Een officiële wedstrijd op 2e divisieniveau als 1ste of 2de scheidsrechter

Specificaties producten

1. Weergave van jouw fysieke en mentale

Productcriteria

wedstrijdvoorbereiding. (zowel korte / lange termijn) in relatie
tot het wedstrijdprotocol.
2. Reflectieverslag van de effecten van de
wedstrijdvoorbereiding
3. Weergave van de feedback van de praktijkbegeleider

Benodigde kennis, vaardigheden en

Wedstrijdprotocol

attitudes

Gesprekstechnieken
Fysieke en mentale conditie
Taken en verantwoordelijkheden van 1e, 2e scheidsrechter en lijnrechter

Werkwijze

◦

Plaats: wedstrijdhal geschikt voor 2e divisiewedstrijden

◦

Uitvoering: individueel

◦

Aantal: 1 maal

◦

Periode: nog bepalen.

◦

Hulpmiddelen:

Ondersteuning

◦

Nabespreking met feedback van je praktijkbegeleider .

Verplichte (V) of aan te bevelen (A)

◦

V Spelregels, richtlijnen arbitrage en reglementen

literatuur en andere leermiddelen

◦

A leermateriaal nationaal scheidsrechter

◦

A Alles onder controle – C. Dufais, P. Scheltes

Wijze van beoordeling

Productbeoordeling door de leercoach
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Wedstrijd leiden 3
Opdracht

Hanteer een consequente lijn tijdens de wedstrijd

Inleiding

Een van de belangrijkste succesfactoren voor een scheidsrechter is het hanteren
van een consequente lijn gedurende de gehele wedstrijd. Dit geldt voor het
toepassen van de regels en met name specifiek voor het hanteren van de
zogenaamde ‘technische lijn’. Het is belangrijk dat zowel de juiste grens wordt
vastgesteld als wordt aangehouden gedurende de hele wedstrijd voor beide
teams.

Doelomschrijving

Je leert om de regels toe te passen die op dit niveau van toepassing zijn.
Daarnaast leer je om de toepassing op een consequente manier te laten
plaatsvinden en dit tijdens de wedstrijd te blijven volhouden met name in de
beslissende momenten tijdens de wedstrijd.

Context

Een officiële wedstrijd op 2de divisieniveau als eerste 1ste scheidsrechter

Specificaties producten

1. Weergave van je doelstelling op technisch gebied voor de wedstrijd.

Productcriteria

2. Reflectie op jouw hantering van de technische lijn:
a. Wanneer heb je de lijn ingezet ?
b. Waartoe heeft dit geleid ?
c. Heb je de lijn vast kunnen houden ? Indien nee, geef een toelichting.
3. Weergave van een beargumenteerd oordeel over de door jou gehanteerde lijn
door een rapporteur of je 2e sr.
4. De reactie van de wedstrijddeelnemers na de wedstrijd op de door jou gekozen
lijn.
5. Jouw conclusies voor de volgende wedstrijd.

De benodigde kennis, vaardigheden en

Spelregels en reglementen

attitudes

Basistechnieken volleybal

Werkwijze

◦

Plaats: wedstrijdhal geschikt voor 2e divisiewedstrijden

◦

Uitvoering: individueel

◦

Aantal: 2 maal

◦

Periode: nog bepalen.

Ondersteuning

◦

Nabespreking met feedback van je praktijkbegeleider .

Verplichte (V) of aan te bevelen (A)

◦

V Spelregels, richtlijnen arbitrage (HIA) en reglementen

literatuur en andere leermiddelen

◦

A Aangeboden cursus materiaal (huidige opleidingen)

Wijze van beoordeling

Productbeoordeling door de leercoach
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