De eerste stappen van een Wasp als scheidsrechter op het rugby veld
Op zaterdag 3 maart jl. was Lars Looten door Rugby Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan
de “Dag van de jeugdige rugby scheidsrechter”. Op deze dag kreeg de 11 jarige Lars, speler van onze
U12, scheidsrechterstraining van Michael Assmann (Ere-klasse scheidsrechter) en Mireya Dijkstra
(Rugby Nederland). Tijdens de training werd aandacht geschonken aan het positie kiezen en het
signaleren en communiceren van overtredingen.

Na deze 1,5 uur durende trainingsessie volgde de voorbereiding op de interland Nederland – Polen.
De deelnemers hadden als opdracht een vragenlijst gekregen om aan de hand daarvan de Franse
scheidsrechter te bekijken en te beoordelen.

Na de wedstrijd mochten de jonge scheidsrechters eerst nog even handtekeningen van de spelers
van het Nederlands team verzamelen voordat de Meet & Greet met de Franse scheidsrechterscrew
volgde. Tijdens de Meet & Greet konden alle scheidsrechters in de dop een vraag aan de Franse
scheidsrechter stellen.

Na afloop werden er na het uitreiken van de deelnamecertificaten nog groepsfoto’s gemaakt en kon
voldaan aan de thuisreis worden begonnen.

Als toetje op de taart kregen de jeugdige scheidsrechters, toen zij eenmaal thuis waren, per e-mail
een uitnodiging om op 1 april tijdens het Internationale Jeugd Rugby toernooi van RC Hilversum te
komen fluiten.
Om zich op zijn debuut als scheidsrechter voor te bereiden, Lars was tot op dat moment alleen nog
maar lijnrechter geweest, heeft Lars op trainingsavonden (onder begeleiding van Puck van Buuren)
wedstrijdjes van de U10 gefloten.

Op 1 april was het dan zover, het debuut van Lars als rugby scheidsrechter onder de hoede van
Mireya Dijkstra en Michael Assmann.

Lars had al meteen een internationale ontmoeting toebedeeld gekregen, namelijk RFC Haarlem U10
(NED) tegen Ottignies Rugby U10 (BEL). Hierna volgden nog de U10 wedstrijden AAC (NED) – RC Delft
(NED) en RC Delft (NED) – Hamburger RC (DUI). Toen kwam voor hem de verrassing met de
internationale U11 wedstrijd tussen Deal & Betteshanger RFC (ENG) tegen Alkmaarse RFC-RC West
Friesland (NED). Na alle complimenten snel terug naar het U10 veld waar de Shield finale tussen
Dwingeloo (NED) en Eemland (NED) gefloten moest worden.

Lars kan terugkijken op een geweldige dag waarin hij veel geleerd heeft, met name hoe je met elkaar
communiceert als je elkaars taal niet spreekt, maar ook veel complimenten heeft gekregen over zijn
optreden. Als cadeau kreeg hij van de organisatie nog een RC Hilversum T-shirt met handtekeningen
er op van Nederlands team spelers. Moe maar voldaan konden we na een lange dag weer op weg
naar huis.

Op naar de volgende stappen als scheidsrechter op het rugby veld.

