REFEREE AMBASSADOR
Spelers komen elke wedstrijd in aanraking met de official, die uiteraard een belangrijke rol
speelt op het terrein. Al spelend leert men en het is de official die op het terrein de spelers
begeleidt om binnen het framework van de spelregels beter te worden.
Basketbal Vlaanderen herstructureerde de opleiding van officials en organiseert een cursus
Youth Official om wedstrijden U8, U10 en U12 te begeleiden.
Er is binnen de club nood aan een begeleider voor de vaak jonge, onervaren youth officials.
Hierbij denken we aan een referee ambassador die onder meer beginnende scheidsrechters
coacht zodat de youth official zich goed voelt op het terrein en aangeleerd wordt om de jonge
spelers met behulp van de spelregels te coachen op het terrein.
We raden elke basketbalclub aan om een referee ambassador in te schakelen binnen hun club.
Deze referee ambassador is een begeleider en aanspreekpunt voor de scheidsrechters binnen
de club.

Taken
-

De scheidsrechters ontvangen, hun aanspreekpunt zijn.
In de club zorgen voor het vinden van youth officials voor de wedstrijden zonder
officiële scheidsrechters (wekelijks coördineren).
In de club zoeken naar leden die zouden kunnen fungeren als youth official en hen
aanzetten daarvoor een cursus te volgen.
De youth officials informeren over bijscholingen.
In de club zoeken naar leden die het in zich dragen om officieel scheidsrechter te
worden en hen aanzetten daarvoor een cursus te volgen.
In de club de ouders aanspreken die mogelijk voor moeilijkheden zouden zorgen, en
die op een positieve manier bij het clubgebeuren trachten te betrekken.
Algemeen zorgen voor een scheidsrechtervriendelijk imago van de club.
De youth officials begeleiden en feedback geven.
Driemaandelijks verslag uitbrengen over prestaties youth officials bij CPS of DS.

Profiel
-

Oud-scheidsrechter of iets oudere scheidsrechter in functie. In grotere clubs kan deze
functie ook door 2 personen ingevuld worden.
Communicatievaardig, niet bang om zelf de eerste stap te zetten.
E-mailadres (of ander sociaal medium) gekend bij de BVL om info i.v.m. cursussen
rechtstreeks te kunnen doorgeven.
Bestand tegen stress.
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Bijlage: Evaluatieformulier Youth Official
EVALUATIEFORMULIER
In te vullen door referee ambassador
Naam:
Datum:
1. SIGNALEN
Het fluitsignaal klinkt niet kort en overtuigend.
Ref fluit geregeld, maar het is niet altijd
duidelijk wat hij gefloten heeft.
Ref fluit kort en overtuigend en verduidelijkt
waar nodig aan de jonge spelers.
2. PLAATSING (windows principe)
Ref doet geen moeite om plaats op te zoeken
waar hij tussen de spelers door kan kijken.
Ref beweegt maar zonder inzicht.
Ref beweegt naar de plaats waar hij tussen de
spelers door kan kijken.
3. VERANTWOORDELIJKHEID FOUTEN
Ref fluit niets of slechts sporadisch.
Ref fluit geregeld maar soms blijven flagrante
fouten onbestraft.
Ref fluit alle foutieve contacten die hij gezien
heeft en die van belang zijn.
4. VERANTWOORDELIJKHEID
OVERTREDINGEN
Ref fluit niets of slechts sporadisch.
Ref fluit geregeld maar soms blijven flagrante
overtredingen onbestraft.
Ref fluit alle overtredingen die hij gezien heeft
en die van belang zijn.
5. CONSISTENTIE
Beoordeelt gelijkaardige gebeurtenissen
dikwijls verschillend.
Wijzigt soms gedragslijn onder invloed van
kritiek.
Behoudt dezelfde lijn van begin tot eind.
TOTAAL EVALUATIE
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Extra opmerkingen:

