
SCHEIDSRECHTERCURSUS

D
In samenwerking met het bestuur van I.T.F. Nederland organiseert de Wedstrijd- en Scheidsrechter 
Commissie (WSC) de scheidsrechtercursus D. In verband met de huidige COVID-19 situatie zal 
deze cursus wederom online plaatsvinden.

Kosten

€ 47,50
(kosten zijn inclusief een I.T.F. Nedderland stropdas)

(of € 15,= in geval van herhaling)

Datum & Tijd

23 januari 2022
9:30 - 12:00

Voorwaarden
Deelname aan de scheidsrechtercursus D is alleen mogelijk indien men de leeftijd van 15 jaar 
heeft bereikt en minimaal in het bezit is van een blauwe band (4e Kup).

Uitleg
Wordt nader ingevuld zodra is bepaald of de cursus online of op locatie is.
Voorwaarden
Deelname aan de scheidsrechtercursus D is alleen mogelijk indien men de leeftijd van 15 jaar 
heeft bereikt en minimaal in het bezit is van een blauwe band (4e Kup).

Uitleg
De online cursus zal op een internetplatform plaatsvinden (waarschijnlijk zoom). De cursisten 
dienen minimaal 5 minuten voor aanvang van de cursus in te loggen op de link die zij per e-mail 
ontvangen. Alle cursisten dienen de cursus te volgen met de camera aan en de microfoon op 
mute. Vragen kunnen in de chat gesteld worden, of wanneer de instructeur aangeeft dat er ruimte 
is voor vragen. De cursus is alleen afgerond indien de cursist tot en met het einde aanwezig is. 
Cursisten dienen pen en papier (of een digitale variant) bij de hand te houden voor het maken van 
notities.

Inschrijven
Aanmelding voor de scheidsrechtercursus D dient te geschieden via de website van I.T.F. 
Nederland. Mogelijkheid tot inschrijven vervalt op 9 januari 2022.

Zelfstudie
Voorafgaand aan deelname aan deze cursus dient de cursist het Wedstrijdreglement en 
Scheidsrechterreglement zorgvuldig door te nemen. Dit cursusmateriaal wordt 2 weken voor 
aanvang van de cursus toegestuurd.

Voor vragen en informatie betreffende de organisatie en inhoud van de 
cursus kunt u zich wenden tot Sabum Rory de Vries, bereikbaar op wsc@
itf-nederland.nl.

Locatie

Online platform
(link wordt voor aanvang toegezonden)


