
 

 

 

Met deze achtste infobrief wil de regiegroep Masterplan Arbitrage de verenigingen en het KNKV-kader 
informeren over de voortgang van het Masterplan Arbitrage  

 
 
Wervingscampagne van start! 
De campagne “Scheidsrechter. Midden in de sport” 
is van start gegaan. De eerste radiospotjes zijn 
uitgezonden en binnenkort verschijnen de eerste 
advertenties. 
Met deze sportbrede campagne wordt de voorzet 
gegeven voor bonden en verenigingen, om aan te 
haken met de eigen scheidsrechterswerving. 
Immers, vooral op verenigingsniveau moet in 
eerste instantie het imago van de scheidsrechter 
verbeterd worden en daar zit ook het grootste deel 
van onze potentiële scheidsrechters. 
 
KNKV reikt communicatiemiddelen aan 
Het werven van scheidsrechters zal dus op 
verenigingsniveau moeten gebeuren. Het KNKV 
kan hierbij faciliteren door middelen aan te reiken 
om de clubs bij de werving te helpen. 
De eerste actie van het KNKV is de verstrekking 
van 4 posters, die binnenkort bij de clubs worden 
bezorgd. Dit zijn dezelfde posters, die ook gebruikt 
worden bij de sportbrede campagne, zodat uw 
campagne voor de werving van scheidsrechters 
aansluit bij de algemene campagne en door 
radiospotjes en advertenties dus heel herkenbaar 
wordt. 
 
Verder zult op de website van het KNKV een aantal 
campagne-uitingen kunnen vinden, die uw 
vereniging kan downloaden en kan gebruiken voor 
de verenigingswebsite, het clubblad en als 
drukwerk.  
 
Posters 
Er zijn vier posters met een korfbalspecifieke tekst 
en verschillende beelden. U kunt dus zelf kiezen 
welke poster(s) u gebruikt. Hieronder alvast twee 
voorbeelden: 
 

 
 

 
 
Advertenties 
Er zijn vier posters met een korfbalspecifieke titel, 
een algemene bodytekst en verschillende beelden. 
Ook hierbij kunt u dus kiezen uit vier varianten. 
Hieronder twee varianten: 

 

 
 
Flyer 
Daarnaast is er ook een flyer beschikbaar, formaat 
A4.  
 
Filmpje 
Filmpje (algemeen) van ca. 45 seconden met 
geluid. Het filmpje is te bekijken met Windows 
Media Player (formaat 320x240 pixels) en is 
bedoeld om te plaatsen op websites. 
 
Banners 
Tot slot zijn er ook vier algemene banners: 
Rectangle 1: 300 x 250 pixels 
Rectangle 2: 338 x 280 pixels 
Full banner: 468 x 60 pixels en 
Half banner: 234 x 60 pixels 
De banners linken allemaal naar 
www.scheidsrechterworden.nl 
 
Materialen bekijken en downloaden 
Al deze communicatiemiddelen kunt u bekijken en 
downloaden op de KNKV-website.  
Kijk onder competitie, arbitrage en kies dan voor 
werving, of ga rechtstreeks naar 
www.knkv.nl/werving.  
 
Op www.korfbalregels.nl kunt u het filmpje en de 
banners bekijken. 
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Waarom scheidsrechters werven? 
Sinds het seizoen 2007-2008 participeert het 
KNKV in het Masterplan Arbitrage, een landelijk 
initiatief van VWS, NOC*NSF en de sportbonden 
ter bevordering van arbitrage bij onze sport en de 
bijbehorende sportiviteit. 
Op de Algemene Vergadering van 23 juni 2007 is 
er unaniem voor gekozen om te proberen om 
medio 2011 alle korfbalwedstrijden te laten leiden 
door gekwalificeerd kader. 
Alle competitiewedstrijden (dus ook in het breedte- 
en jeugdkorfbal) worden gefloten door 
gekwalificeerde (jeugd)scheidsrechters. 
 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
wedstrijden die door neutrale scheidsrechters 
worden gefloten en wedstrijden die door 
verenigingsscheidsrechters worden gefloten. 
 
Eerst werving verenigingsscheidsrechters 
In het Masterplan Arbitrage hebben we met z’n 
allen afgesproken dat m.i.v. het seizoen 2008-
2009, 25% van de wedstrijden op 
verenigingsniveau gefloten moet worden door 
gekwalificeerde scheidsrechters. 
In 2009-2010 moet dit 50% zijn, het seizoen 2010-
2011 al 75 % en in 2011-2012, aan het eind van 
het Masterplan, moet dit 100% zijn. 
Dit gaat dus om scheidsrechters die bij de eigen 
verenigingen de wedstrijden fluiten. 
 
Op dit moment wordt ingeschat dat 3 op de 10 
wedstrijden bij de clubs door opgeleid kader wordt 
gefloten (30%). 
Dat betekent dat de werving vanaf september 2008 
volop ter hand moet worden genomen, om nu al te 
werken aan de opleiding van nieuwe 
verenigingsscheidsrechters voor seizoen 2009-
2010 en verder. 
 
In onderstaand overzicht ziet u hoeveel 
vereningsscheidsrechters (en verenigingsbege-
leiders) er de komende jaren voor de diverse 
categoriën moeten worden opgeleid, om de 
doelstellingen te halen.  
Deze berekening is gekoppeld aan het aantal 
teams in de competitie en daarmee het aantal te 
fluiten wedstrijden. 
 
Seizoen 08-09 09-10 10-11 11-12 totaal 

Sen / A 364 428 472  1326 

B / C /  D 593 697 769  1561 
E/ F 369 436 479  1720 

begeleider 160 360 522 455 1497 

 1486 1921 2242 455 6104 

 
Dit betekent dat we als KNKV voor de uitdaging 
staan om in de komende jaren ruim 6000 
verenigingsscheidsrechtersofficials op te leiden; 
ongeveer 4500 verenigingsscheidsrechters en 
1500 verenigingsbegeleiders. 
 
 
 

Daarna werving KNKV-scheidsrechters 
Naast de scheidsrechters die bij de eigen 
vereniging fluiten kennen we ook KNKV-
scheidsrechters. Zij bemensen de wedstrijden die 
neutraal worden gefloten. Elke vereniging moet 
hiervoor scheidsrechters leveren, dit is vastgelegd 
in de Rompregeling Arbitrage.  
In deze regeling is bepaald hoeveel KNKV-
scheidsrechters en KNKV-beoordelaars en             
-begeleiders elke vereniging nodig heeft om aan de 
verplichtingen te voldoen.  
Deze berekening is gemaakt op grond van het 
aantal teams dat deelneemt aan de competitie 
2007-2008 en zal jaarlijks worden uitgevoerd. De 
verenigingen weten zo per jaar waaraan gewerkt 
moet worden. Deze berekening per vereniging is 
terug te vinden op de website van het KNKV: 
www.knkv.nl/rompregeling  
 
Waarom deze keuze? 
Op dit moment is er nog geen berekening gemaakt 
van het aantal nieuw op te leiden KNKV-
scheidsrechters, dat nodig is om de komende jaren 
wedstrijden van neutrale leiding te voorzien.  
Het KNKV wil bij de werving van nieuwe 
scheidsrechters in eerste instantie inzetten op de 
verenigingsscheidsrechters.  
De Regiegroep verwacht dat op termijn de 
doorstroming van de nieuw opgeleide verenigings-
scheidsrechters, die ook wedstrijden ‘buiten de 
eigen vereniging’ gaan fluiten, vanzelf zal 
plaatsvinden.  
Hetzelfde geldt voor het invullen van het tekort aan 
KNKV-beoordelaars en –begeleiders. Ook bij deze 
groep verwacht de Regiegroep een doorstroming 
van verenigingsbegeleiders naar de functie van 
KNKV-begeleider of –beoordelaar. 
 
De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn:  
1. Er zijn op dit moment in theorie voldoende 
KNKV-scheidsrechters beschikbaar om alle 
hiervoor in aanmerking komende wedstrijden van 
een neutrale scheidsrechter te voorzien, maar door 
het hoge percentage van afschrijving is er toch een 
tekort aan KNKV-scheidsrechters. Het Masterplan 
Arbitrage doet er alles aan om randvoorwaarden te 
verbeteren en heeft er vertrouwen in dat dit tot 
gevolg heeft dat het afschrijvingspercentage 
zodanig naar beneden gaat dat de beschikbaarheid 
verbetert. Dat zegt nog niets over de kwaliteit. We 
zullen moeten blijven werken aan een verdere 
verbetering van de kwaliteit van onze 
scheidrechters. Dat betekent dat er een 
kwaliteitsslag moet worden gemaakt en daar wil het 
KNKV bij deze groep vooral op inzetten. 
2. Om ook de werving van (en doorstroming naar) 
de functie van KNKV-beoordelaar en –begeleider 
te bevorderen wordt momenteel de opleiding voor 
deze officials in een nieuw jasje gestoken. De 
eerste try-out zal in september starten. Informatie 
over opleidingen vindt u op www.korfbalregels.nl.  

 

 

Voor vragen en reacties: erik.buizer@knkv.nl (Projectleider) of johan.kosse@knkv.nl (Portefeuille Scheidsrechters AB) 


