
Aan alle verenigingen van het KNKV, 
alle scheidsrechters, scheidsrechterbeoordelaars, 
docenten en examinatoren en de commissies 
en werkgroepen die werkzaam zijn t.b.v. de arbitrage 
 
 
 
Zeist, 4 september 2008 
 
 
 
Geachte verenigingen, dames en heren, 
 
Op de AV van 28 juni 2008 zijn er in het Reglement van Wedstrijden een tweetal artikelen 
aangenomen, die wij nogmaals onder uw aandacht willen brengen. 
 
Het betreft: 
 
Toevoeging art 11 lid 5: 
Indien vertragingen zijn ontstaan in het voor een dag vastgestelde wedstrijdprogramma mag 
een wedstrijd maximaal dertig minuten later dan het vastgestelde aanvangstijdstip beginnen. 
 
Het AB geeft hierbij de volgende toelichting: 
In de huidige tekst is niets geregeld over een eventuele maximale uitloop van het de 
geprogrammeerde wedstrijden. Redelijk vaak gebeurt het dat het wedstrijdprogramma uitloopt. Zeker 
in de zaal is dat het geval indien de zaalcommissaris te laconiek omgaat met de aanvangstijdstippen. 
Er zijn echter ook andere oorzaken aan te wijzen, bv. een zware blessure waardoor een duel tijdelijk 
wordt stilgelegd, of een niet opgekomen scheidsrechter waardoor een vervanger van buiten de 
sporthal of het terrein moet worden ‘opgetrommeld’.  Bij uitloop worden allerlei betrokkenen 
gedwongen te wachten hetgeen tot problemen kan leiden. Daarom wordt in een nieuw lid geregeld dat 
indien een wedstrijd later begint de volgende wedstrijd maximaal 30 minuten later dan de geplande tijd 
mag aanvangen.  
 
Toevoeging art. 36 lid 6: 
Bij wedstrijden in de top- en  wedstrijdkorfbalcompetitie mogen alleen KNKV-leden als coach 
optreden. Zij zijn verplicht zich via een  spelerskaart of op een andere manier ten genoegen van 
de scheidsrechter te legitimeren.  
 
Het AB geeft hierbij de volgende toelichting: 
Bij tuchtzaken wordt wel eens geconstateerd dat er gecoacht wordt door personen, die geen lid zijn 
van het KNKV. Zeker bij top- en wedstrijdkorfbal acht het Algemeen Bestuur dit niet wenselijk. Daarom 
wil het bestuur in dat segment over gaan tot een legitimatieplicht. Ten aanzien van het breedtekorfbal 
realiseert het bestuur zich dat het nog al eens voorkomt dat ouders (geen KNKV-lid) incidenteel als 
coach optreden. Hoewel het bestuur zich realiseert dat dit feitelijk gezien in strijd is met art. 3b van het 
BB banken, coach en vervangende spelers wil het voor die categorie vooralsnog geen legitimatieplicht 
invoeren om welwillende ouders niet af te schrikken. 
 
Het AB geeft verder aan dat “ten genoegen van” gelezen moet worden als “op verzoek van”.  Als de 
scheidsrechter twijfels heeft of de coach die op het wedstrijdformulier staat ook echt de coach is die op 
de bank plaatsneemt dan hij kan hij de coach vragen zich te legitimeren. 
Als de coach zich niet kan legitimeren dan wordt hiervan een aantekening gemaakt op het 
wedstrijdformulier. In het Reglement van Wedstrijden er geen sanctie beschreven in het geval het 
nieuwe art. 36 lid 6 wordt overtreden. Dat betekent dat het Algemeen Bestuur op korte termijn nog zal 
bepalen welke sanctie toegepast zal worden in het geval de coach zich niet kan legitimeren en/of 
geen lid is van het KNKV. Hierover zullen verenigingen en overige belangstellenden via de 
gebruikelijke kanalen (website KNKV) worden geïnformeerd. 
 
 
 
 



Het Algemeen Bestuur vertrouwt erop hiermede alle betrokkenen naar behoren te hebben 
geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND 
 
 
 
Norman Uhlenbusch, 
Plv. directeur 
 
 
Ter kennisneming gezonden aan: 
- leden Werkgroep Regelingen. 
 
 
 
 
 


