Scheidsrechterscursus 2019
Binnenkort (rond 20 januari) starten we weer met een nieuwe scheidsrechterscursus.
Voor wie is deze cursus bestemd? Voor …
… trainers en coaches die meer over de spelregels willen weten;
… spelers(sters) uit de senioren-elftallen;
… spelers(sters) uit de A-categorie, die nog geen kaart hebben;
… spelers(sters) uit de B-categorie, die nog geen kaart hebben.
De leden uit de A en B categorie worden door ons aangewezen.
Hoe gaat de cursus in zijn werk ?
Wij melden jullie aan via LISA om deel te nemen aan de cursus. Deze maak je thuis op
de computer. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je er aan kunt werken. Als we jullie
hebben aangemeld ontvangen jullie via www.drillster.nl een inlogcode met een
wachtwoord. Je kunt dan aan de cursus beginnen. Heb je geen wachtwoord ontvangen ?
Klik dan op wachtwoord vergeten en je ontvangt dan opnieuw een wachtwoord. In totaal
mag je er 4 weken over doen. Daarna is de cursustijd verlopen en kun je niet meer
inloggen.
De cursus bestaat uit 6 onderdelen. Dit zijn allemaal vragen die je moet beantwoorden.
Heb je een vraag fout dan staat er onderaan uitleg over deze vraag. Dezelfde vragen
keren regelmatig terug om je zo de stof eigen te maken. Je kunt ook zien hoever je met
de stof bent. Heb je een score van 100 % dan kun je naar het volgende onderdeel.
Verder kan de scheidsrechterscommissie ook zien wie heeft ingelogd en hoever je met de
cursus bent.
De onderdelen zijn: spelsituaties, spelregels, overtredingen, zaalhockey, speldeelnemers
en signalen. Aan het eind van de cursus kun je ook proefexamens maken.
Verder staan er examens op de site van de KNHB.
Aan het einde van de cursus gaan we in ons clubhuis nogmaals de regels en examens
doornemen. Het is belangrijk dat je op die avond aanwezig bent. Daar krijg je nog veel
uitleg.
Vlak daarna is het examen. Dat is ook in ons clubhuis. Duur van het examen is 40
minuten. Je moet daarin 30 vragen beantwoorden. Dit zijn meerkeuzevragen. Je mag
maximaal 8 fouten hebben. Meteen na het examen krijg je ook de uitslag.
Het examen is rond 20 februari.
Verder nog vragen en aanmelden : mail naar scheidsrechters@hchorst.nl
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