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0. Korte termijn!!! SPOED 
 

Opleidingen en begeleiding regelen voor: 

- Spelregelbewijzen (activatie codes verzonden, status controle op 25 september)  

o Marcel 

o Arnold 

o Kees 

o Arno 

o Rianne 

o Yorick 

o Jacintha 

o Rowan 

o Brian 

- Jeugdscheidsrechter EF 

o Brian 

- Jeugdscheidsrechter BDC 

o Jacintha  

o Rowan 

- Verenigingsscheidsrechter 

o Kees 

o Arno 

o Rianne 

o Yorick 

- KNKV Scheidsrechter 

o Marcel 

- Verenigingsbegeleider 

o Lau 

 

 

 Informeren onder senioren voor extra KNKV scheidsrechters!!  

 Contact opnemen met KNKV voor planning van opleidingen 

 Contact opnemen met Hendrik Jan Brandsma voor feedback op dit plan 

 



 
 

KV Good Luck -Arbitrage beleidsplan 2015-2020 
3 

Inleiding 
Voor u ligt het arbitrage beleidsplan van KV Good Luck. In dit beleidsplan wordt aandacht besteed 
aan hoe de vereniging om wilt gaan met allerlei zaken die met arbitrage te maken hebben. Er liggen 
een aantal redenen ten grondslag aan het feit dat dit arbitrage beleidsplan is opgesteld, namelijk; 
 
- De vruchteloze, ongestructureerde pogingen vanuit het recente verleden om voldoende 

scheidsrechters te werven, hebben er toe geleid dat het op dit gebied niet eens meer 5 voor 12 
is, maar dat we inmiddels al tegen grote problemen aanlopen. 
 

- Een van die problemen is de financiële boete (zogeheten malus) die we afgelopen seizoen 
hebben gehad uit de rompregeling arbitrage omdat we te weinig KNKV scheidsrechters / 
beoordelaars konden leveren. 

 
- De tekortkomingen waren van dergelijke aard, dat de KNKV naast de malus ook een sportieve 

sanctie heeft toegekend, namelijk het in mindering brengen van wedstrijdpunten voor GL 2, 
waardoor deze ploeg dit seizoen onderaan de ranglijst begint met -2 punten. 

 
- Niet alleen in de verplichtingen naar het KNKV toe, maar ook zeker binnen de eigen vereniging 

begint het tekort aan scheidsrechters duidelijk te worden. Het wordt steeds moeilijker om de 
thuiswedstrijden van het breedtekorfbal bezet te krijgen en alhoewel alle scheidsrechters hun 
uiterste best doen, is ook duidelijk dat de kwaliteit van de wedstrijdleiding moet verbeteren. 
 

- Als laatste, maar daarom zeker niet de minste reden, willen we als bestuur de komende jaren 
inzetten op een Veilig Sport Klimaat. In het algemeen beleidsplan wordt hier volop aandacht aan 
besteed. Om een Veilig Sport Klimaat te bereiken, is wederzijds begrip en respect van groot 
belang. We zijn van mening dat wanneer 

1. Een scheidsrechter zodanig competent is dat hij de wedstrijd op een goede manier kan 
leiden 

2. Én spelers, coaches en supporters de regels van het spel goed begrijpen en weten 
waarom een scheidsrechter de beslissingen neemt die hij moet nemen, 

dit bijdraagt aan de kwaliteit van de wedstrijden en het gedrag op en rond het veld. 
 
U zult in dit plan dan ook grofweg 3 “sporen” vinden 

1. Een plan van aanpak om voor de korte termijn scheidsrechters op te leiden (hoofdstuk 0) 
2. Beleid met betrekking tot het spelregelbewijs (hoofdstuk 2) 
3. Beleid met betrekking tot het werven, opleiden en begeleiden van scheidsrechters ( 

hoofdstuk 3)  
 
Tenslotte is nog van belang om te weten dat dit arbitragebeleidsplan onder de verantwoordelijkheid 
van het bestuurslid Korfbalzaken valt, maar dat aangezien er voor die positie een vacature is, de 
uitvoering voorlopig aan ondergetekende is toegewezen. 
 
 
Irene van Peperstraten 
Waarnemend scheidsrechter coördinator  
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1. Algemeen  
Om tot een goede uitvoering van het arbitrage beleid te komen is een arbitrage commissie 
vastgesteld, in de organogrammen hieronder kunt u de opbouw terug zien. Omdat e.e.a. voor 
iedereen binnen de vereniging nieuw is, zijn ook functieprofielen voor de benoemde taakgebieden 
opgesteld, deze vindt u terug in de bijlage. 
 

1.1 Organisatie 

 

 

Voorzitter 
(Jan)

Korfbal 
(vacature)

Technische 
Commissie

Jeugdzake

n

Arbitrage

Secretariaat 
(Clarinda)

A&E 

Jeugd 
activiteiten

Vrijwilligers

Penningmeester 
(Irene)

Sponsor 
commissie

kantine 
commissie

Facilitaire 
zaken (Marco)

Onderhoud

Wedstrijdzaken (Gijs) 

+ zaalwachten 

+zaalhuur wedstrijden

KNKV
contacten

Jeu de 
Boule

Arbitrage

Scheidsrechter Coördinator

(vacature) tijdelijk waargenomen 
door Irene

Verenigings 
begeleider

(Lau en Jan)

Planner

Kim
Scheidsrechters

Jeugd 
scheidsrechters

Verenigings 
scheidsrechters

KNKV 
scheidsrechters

Waarnemer/ 
beoordelaar(s)

Jan
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1.2 Functieomschrijvingen  
De functieomschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 5 van dit document en omschrijven per rol 
binnen de organisatie van de arbitragecommissie welke taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden er horen bij de rol. 

Opgenomen zijn 
- Scheidsrechtercoördinator 
- Verenigingsbegeleider 
- Planner 
- Jeugdscheidsrechter 
- Verenigingsscheidsrechter  
- KNKV scheidsrechter 

Voor de functieomschrijvingen van waarnemers, beoordelaars, jury- voorzitters etc. verwijzen we 
naar het KNKV omdat personen binnen deze functies voornamelijk worden aangestuurd door het 
KNKV en veel minder door onze eigen vereniging.  

 

1.3 Gouden regels 
Elke scheidsrechter die voor zijn/haar vereniging fluit levert een extra inspanning en voor de meeste 
mensen is fluiten niet hun hobby, maar voelen zij zich verantwoordelijk om te zorgen dat iedereen 
kan korfballen. Zonder de scheidsrechters, zouden er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden en 
daarom is het van belang dat er respectvol met hun inzet wordt omgegaan. 

Binnen de vereniging zijn hiervoor dan ook de volgende regels 

1. Voor, tijdens en na de wedstrijd wordt de scheidsrechter respectvol behandeld. Op geen 
enkel moment zijn verbale of fysieke bedreiging van de scheidsrechter geaccepteerd. 

2. Voor aanvang van de wedstrijd wordt de scheidsrechter begroet door de coaches en worden 
eventueel te verwachten bijzonderheden doorgesproken (hoe om te gaan met noodweer, 
een geblesseerde speler, etc.) 

3. De aanvoerder van het team wenst bij aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter een 
prettige wedstrijd. 

4. In de pauze van de wedstrijd wordt de scheidsrechter een drankje aangeboden door de 
kantinedienst. Het is de verantwoording van de kantinedienst om te weten wie er die dag 
scheidsrechter zijn. 

5. Aan het einde van de wedstrijd wordt de scheidsrechter door zowel de aanvoerder als door 
de coach bedankt voor het fluiten. 

6. Indien er zaken zijn voorgevallen tijdens de wedstrijd waarover coach of spelers verschillen 
van mening met de scheidsrechter, kunnen deze worden besproken met de scheidsrechter 
na afloop van de wedstrijd, voor het ondertekenen van het wedstrijdformulier. Ook hier is 
het van grootste belang dat dit respectvol gebeurt. Eventueel kan de verenigingsbegeleider 
hier worden gevraagd om een bemiddelende rol te spelen. 

Aanvullend op de interne regels, zijn er de 10 gouden regels van het KNKV, welke betrekking hebben 
op de ontvangst van KNKV scheidsrechters, waarnemers, beoordelaars of begeleiders. Deze mensen 
komen vaak van ver om te zorgen dat er in het wedstrijdkorfbal onpartijdig gefloten kan worden. 
Veelal zullen deze scheidsrechters onbekend zijn binnen onze vereniging en is het dus 
vanzelfsprekend dat zij warm en welkom ontvangen worden. 
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Tien gouden regels voor de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters 

1) Er is een bestuurslid belast met scheidsrechterszaken  
2) We wijzen elke wedstrijddag een kantinedienst-vrijwilliger aan die verantwoordelijk is voor 

de ontvangst van de scheidsrechter (s) 
3) Wij ontvangen elke scheidsrechter zoals we onze gasten thuis ontvangen 
4) We bieden hem of haar plus de partner en/of begeleider een kopje koffie aan en heten hen 

welkom. 
5) We wijzen de scheidsrechter de kleedkamer, die van te voren is schoongemaakt 
6) De kantinedienst informeert wat de scheidsrechter in de rust wil drinken en brengt hem dat 

persoonlijk 
7) We bieden ook de partner en/of begeleider van de scheidsrechter wat te drinken aan in de 

pauze 
8) We zorgen ervoor dat de scheidsrechter met partner en/of begeleider ook na afloop van de 

wedstrijd goed worden verzorgd 
9) We grijpen in als iemand voor, tijdens of na de wedstrijd onfatsoenlijk optreedt naar de 

scheidsrechter 
10) We brengen het KNKV op de hoogte van uw beleid met betrekking tot de ontvangst en 

begeleiding van scheidsrechters  
 

 

1.4 Tevredenheidsmetingen 
Om te zorgen dat het arbitragebeleid van de vereniging op een goede manier wordt uitgevoerd, 
zullen we niet alleen periodiek meten of de kwantitatieve doelstellingen zijn behaald, maar zullen we 
ook evalueren of de uitvoering leidt tot tevredenheid bij scheidsrechters, spelers en coaches en de 
rest van de vereniging. 

In 2016 zal begonnen worden met het meten van de tevredenheid onder de scheidsrechters, 
hiervoor zal in overleg met de verenigingsbegeleiders en planner een methodiek worden 
afgesproken, waarna deze tevredenheidsmetingen jaarlijks zullen worden gehouden. Tussentijdse 
feedback van de scheidsrechters zal door de scheidsrechtercoördinator worden geregistreerd en in 
behandeling worden genomen.  

In 2017 zal in samenwerking met de TC een methodiek worden opgezet waarbij ook de tevredenheid 
van de spelers, coaches en overige betrokkenen kan worden gemeten, waarna ook deze metingen 
jaarlijks zullen worden ingezet. 

 

1.5 Rompregeling Arbitrage 
De KNKV heeft een Masterplan arbitrage opgesteld. De ambitie van dit Masterplan betreft 
hoofdzakelijk de arbitrage. In het bijzonder wordt positieve en planmatige aandacht gegeven aan de 
arbiter, zodat continuïteit en kwaliteit van de arbitrage binnen de korfbalsport gewaarborgd wordt. 
In het Masterplan worden regels gepresenteerd waar korfbalverenigingen aan moeten voldoen. Het 
betreft hier regels over bijvoorbeeld het aantal te leveren personen op het gebied van arbitrage.  
 
Voor het wedstrijdkorfbal zijn eisen met betrekking tot het aantal te leveren personen vastgelegd in 
de rompregeling arbitrage.  
 
Het aantal te spelen thuiswedstrijden in het wedstrijdkorfbal vermenigvuldigt met een factor 1,25 
geeft de totale verplichting voor de vereniging weer. Deze verplichting kan worden ingelost door 
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KNKV scheidsrechters aan te melden voor het leiden van wedstrijden, of door het beoordelen van 
wedstrijden.  
 
Het niet voldoen aan de verplichting lijdt tot een financiële malus en bij ernstige tekortkoming ook 
tot een sportieve sanctie d.m.v. in mindering brengen van wedstrijdpunten. Er valt een financiële 
bonus te verdienen indien er meer wordt gefloten of beoordeeld als dat verplicht is, deze bonus is 
gemaximeerd op 12 wedstrijden per seizoen. 
 
Er vanuit gaande dat Good Luck ambieert om met 2 teams deel te nemen aan wedstrijd korfbal, is de 
verplichting per jaar 33 wedstrijden. De status kan het inlossen van de verplichting kan worden 
bijgehouden via http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/rompregeling-arbitrage/  
 

Verenigingsbehoefte omvat meer als alleen het voldoen aan de rompregeling, ook de wedstrijden 
van het breedtekorfbal moeten gefloten worden. Zie hoofdstuk 3.  

  

http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/rompregeling-arbitrage/
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2. Spelregelkennis 
De visie van KV Good Luck is om de komende jaren te werken aan: 
 
“ een financieel gezonde en zelfstandige vereniging, met een herkenbare positie in de lokale 
gemeenschap, waar jong en oud veilig en met plezier hun sport kunnen beoefenen” 
 
Zoals beschreven staat in het algemene beleidsplan van de vereniging neemt het bevorderen van een 
Veilig Sport Klimaat (VSK) hier een belangrijke rol in. Een van de pijlers van een veilig sport klimaat is 
het bevorderen van de spelregelkennis 
 
Voor zowel de kwaliteit van een sport als voor het onderlinge begrip is het belangrijk dat een ieder 
weet wat de spelregels zijn. Zie het maar als een vreemde taal, als je er onvoldoende kennis van hebt 
is het moeilijker om een ander (medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, coach, trainer, supporter) 
te begrijpen. En als men elkaar beter begrijpt, zal dit leiden tot een betere omgang met elkaar. 
 
In het verleden zagen we dat mensen geen interesse hadden in het volgen van Basismodule A of B, 
de spelregelmodules van het KNKV, omdat men bang was dat men dan automatisch ook als 
scheidsrechter in gezet zou worden. Omdat we er veel waarde aanhechten dat veel mensen hun 
spelregelkennis vergroten willen we er nadruk op leggen dat het hebben van spelregelkennis niet 
automatisch leidt tot een verplichting om wedstrijden te fluiten. Daarom is de doelstelling op het 
werven van scheidsrechters ook apart uitgewerkt. 
 
Er zijn de volgende doelstellingen gezet; 

 In 2015 hebben alle huidige scheidsrechters en (jeugd) trainers hun spelregelbewijs behaald 
en is het de standaard voor deze groepen om hun spelregelbewijs te hebben. 

 Aan het einde van het seizoen 2015-2016 hebben alle A-junioren en selectiespelers hun 
spelregelbewijs gehaald en is het de standaard voor deze groepen om hun spelregelbewijs te 
hebben 

 in 2017 heeft min. 80% van alle spelende leden boven 15 jaar hun spelregelbewijs gehaald 

 in 2018 heeft min. 85% van alle spelende leden boven 15 jaar hun spelregelbewijs gehaald 

 in 2019 heeft min. 90% van alle spelende leden boven 15 jaar hun spelregelbewijs gehaald 

 in 2020 heeft min. 95% van alle spelende leden boven 15 jaar hun spelregelbewijs gehaald 
 

2.1 Veilig sport klimaat 
Zoals omschreven verwachten we dat het behalen van een spelregelbewijs bijdraagt aan; 

- een beter begrip en meer communicatie tussen spelers en scheidsrechter 
- een beter begrip en meer communicatie tussen spelers en coaches onderling 

 
Met alleen het laten behalen van spelregelbewijzen zijn we er niet, het is ook van belang elkaar aan 
te spreken op ongewenst gedrag langs de lijn en op het veld.  
 
Ook familie van (jeugdleden), niet spelende leden en andere supporters zullen we de komende 
periode kennis laten maken met de spelregels. Zij kunnen (voorlopig) geen spelregelbewijs halen, 
maar kunnen wel oefenen op www.korfbalmasterz.nl .  
 

  

http://www.korfbalmasterz.nl/
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2.2 Kwaliteit van korfbal 
Korfbal is een van de meest dynamische sporten in Nederland. Van drie-vaks korfbal tot aan het 
huidige 4Korfball, de sport heeft sinds zijn bestaan enorme ontwikkelingen ondergaan. De spelregels 
worden regelmatig aangepast om het spel sneller en attractiever te maken.  

Het is belangrijk om te zorgen dat je als coach en als speler op de hoogte bent van de regels. Een 
goed begrip van wat wel én wat niet mag, maakt het mogelijk om het maximale uit je wedstrijd te 
halen.  

Uiteraard wordt tijdens trainingen en wedstrijden regelmatig aandacht besteed aan de spelregels, en 
zijn er ook in het verleden wel eens spelregelavonden geweest. Dit verdwijnt uiteraard niet, maar 
vanaf nu is het spelregelbewijs de basis, een standaard niveau dat we van elke speler mogen 
verwachten. 

2.2 Doelgroepen en planning 
Er zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden waarvan we willen dat zij hun spelregelkennis 
versterken. Per groep verschillen de motivaties en het plan van aanpak als volgt: 

1. Scheidsrechters in opleiding; deze doelgroep heeft het spelregelbewijs op korte termijn 
nodig, anders kunnen zij niet aan hun opleiding beginnen. De uitnodigingen zijn reeds 
verstuurd. 
 

2. Alle andere scheidsrechters; er is een grote verscheidenheid aan opleidingsniveau onder de 
huidige scheidsrechters, sommigen hebben in het verleden hun module B gehaald of zijn 
opgeleid tot jeugdscheidsrechter, anderen hebben geen enkele opleiding gehad. Er zal een 
inhaalslag worden gemaakt, waarna iedere verenigings- (jeugd) scheidsrechter in het bezit is 
van zijn/haar spelregelbewijs 
 

3. (Jeugd) trainers; binnen de vereniging hebben de (jeugd) trainers de verantwoordelijkheid 
om hun kennis van de spelregels over te brengen op de (jeugd)leden. De kennis wordt ook 
ingezet ter bevordering van het VSK én vooral ook ter bevordering van de kwaliteit van het 
spel. Ook hier is een variëteit aan opleidingsverschillen, van geen enkele opleiding tot KT2. 
De vereniging streeft er naar dat (jeugd) trainers minimaal hun spelregelbewijs hebben. 
Andere opleidingen worden geregeld door de TC. 

 
4. Senioren 1&2; Ter bevordering van de kwaliteit van het spel, alsmede ter bevordering van 

het begrip en respect voor de (extern aangewezen) KNKV scheidsrechters, is de vereniging 
van mening dat Senioren 1&2 een voorbeeld rol hebben en verwachten we dan ook dat een 
ieder in de selectie zijn/haar spelregelbewijs haalt 

 
5. Overige senioren; voor de overige senioren geldt voorlopig dat wij het als vereniging gewenst 

vinden dat zij hun spelregelbewijs halen, maar dat wij dit vooralsnog niet verplicht stellen. 
Zie de kwantitatieve doelstellingen aan het begin van dit hoofdstuk. 

 
6. A-junioren; de jeugd heeft de toekomst, en om in de toekomst de gewenste doelstellingen te 

kunnen behalen is vastgesteld dat iedereen in de leeftijd van 15 jaar uitgenodigd zal worden 
om zijn /haar spelregelbewijs te behalen. Iedereen die in de A-junioren speelt en aan het 
begin van een nieuw seizoen nog geen spelregelbewijs heeft behaald, zal dit voor het einde 
van het eerste helft veldseizoen moeten behalen. De jeugdtrainer zorgt voor begeleiding.  
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7. Niet spelende leden; deze groep kan vanaf seizoen 2016-2017 vrijwillig deelnemen aan het 
spelregelbewijs. Ieder jaar zal in september een uitnodiging worden verstuurd. We hopen 
hiermee vooral het respect voor de scheidsrechters vanaf de lijn (supporters) te vergroten. 

 
8. Ouders van jeugdleden; ook bij jeugdwedstrijden is er regelmatig kritiek op de 

scheidsrechter. Er is voorlopig nog geen mogelijkheid om ouders hun spelregelbewijs te laten 
behalen. De inzet om deze groep te bereiken zal met name gebeuren door middel van 
informatieve flyers, het opnemen van spelregels in de maandelijkse nieuwsbrief, het 
verwijzen naar www.korfbalmasterz.nl en het aanspreken op ongewenst gedrag. 

 
Planning voor behalen van spelregelbewijzen in seizoen 2015-2016 

 september oktober november december Jan, 
feb, 
mrt. 

April, 
Mei, 
juni 

Einde 
seizoen 

Scheidsrechters 
in opleiding 

           

Alle andere 
scheidsrechters 

           

(Jeugd) trainers            

Senioren 1&2            

Overige 
senioren 

           

A- junioren            

 
Uitnodigen worden verstuurd 
Spelregelbewijs moet behaald zijn 
Spelregelbewijs is vanaf nu dringend gewenst  
 
Planning vanaf 2016-2017 
Elke september zullen er uitnodigingen gestuurd worden aan alle leden van 15 jaar en ouder die op 
dat moment geen spelregelbewijs hebben. Er geldt dan; 

 Speel je in de jeugd of in de selectie, wordt er verwacht dat je binnen het eerste helft 
veldseizoen van dat jaar, je spelregelbewijs haalt. 

 Speel je in senioren 3,4 of midweek, of ben je niet spelend lid? We hopen van harte dat je je 
spelregelbewijs haalt, maar controleren het niet actief. Heb je het volgende jaar in 
september geen spelregelbewijs, dan sturen we je opnieuw een uitnodiging. 

 
 

  

http://www.korfbalmasterz.nl/
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2.4 Middelen 
Het belangrijkste hulpmiddel bij het vergroten van de spelregelkennis is de website 
www.korfbalmasterz.nl van het KNKV. Op deze website worden de spelregels uitgelegd door middel 
van filmpjes, foto’s en tekst bij alle mogelijke spelsituaties. Daarnaast zijn er vele oefentoetsen te 
vinden ter voorbereiding van het behalen van je spelregel bewijs. 
 
Het daadwerkelijk behalen van het spelregelbewijs gebeurt ook via www.korfbalmasterz.nl (zie 
bijlage 1 voor de werkwijze)  
 
Degene die liever op een conventionele manier de spelregels tot zich nemen, kunnen dit doen met 
het spelregelboekje. Deze is te downloaden via 
http://www.knkv.nl/competitie/regelgeving/spelregels/  
Ook zijn er altijd enkele exemplaren voorhanden in de kantine van de vereniging en een exemplaar in 
de koffer van de zaalwacht. 
 
Jaarlijks zal er een spelregelavond worden gehouden, waarbij de nadruk zal liggen op recente 
spelregelwijzigingen, maar ook in algemene zin uitleg zal plaatsvinden.  
 
Vanaf heden zal er in elke nieuwsbrief die wordt uitgegeven ook spelregel (wijziging) worden 
besproken.  
 
En in de toekomst (waarschijnlijk 2017) zal een flyer ontwikkeld worden, waar aan de ene zijde de 
10 belangrijkste huisregels en aan de andere zijde de 10 belangrijkste spelregels toegelicht zullen 
worden. Deze flyer zal worden uitgedeeld aan leden, ouders van (jeugd)leden en supporters.  
 
 

  

http://www.korfbalmasterz.nl/
http://www.korfbalmasterz.nl/
http://www.knkv.nl/competitie/regelgeving/spelregels/
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3. Arbitrage 
Bereiken een scheidsrechters bestand dat voldoende groot en voldoende gekwalificeerd is om zowel 
eigen jeugd, eigen senioren als KNKV wedstrijden te fluiten, om hiermee zowel te voldoen aan de 
interne wensen als aan de rompregeling arbitrage  
 
Huidige situatie is als volgt: 
veld 2015-2016   17x KNKV scheidsrechter nodig 
    60 thuiswedstrijden breedte korfbal (jeugd en senioren) 
Zaal 2015-2016   9x KNKV scheidsrechter 
    66 Thuiswedstrijden breedtekorfbal (jeugd en senioren) 
     
Beschikbare KNKV scheidsrechters/ beoordelaars:   1 
Beschikbare verenigingsscheidsrechters:    ca. 21 
 
Dit betreft een grove uitwerking voor seizoen 2015-2016. Actuele behoeftes voor volgende 
seizoenen zijn afhankelijk van het aantal teams in competitie en het niveau waarop gespeeld wordt. 
Hiertoe wordt minimaal voor aanvang van ieder veld of zaalseizoen het arbitrage overzicht 
bijgewerkt.  
 

3.1 Werving 
Zoals benoemd in hoofdstuk 2 is het behaalde spelregelbewijs geen automatische verplichting om 
scheidsrechter te worden. Iedere aspirant scheidsrechter zal hiervoor persoonlijk worden benaderd, 
maar vrijwillig aanmelden naar aanleiding van de periodieke oproepen mag natuurlijk ook. Iedereen 
die reeds scheidsrechter is, wordt automatisch ingedeeld voor wedstrijden, tot het moment dat hij/ 
zij, met opgaaf van reden, aangeeft bij scheidsrechter coördinator (bepaalde wedstrijden) niet meer 
of minder te fluiten 
 
In de competentiematrix wordt bijgehouden wie er scheidsrechter zijn en welke leden benaderd zijn/ 
kunnen worden om scheidsrechter te worden. Dit schema wordt minimaal 3x per jaar (voor aanvang 
van veld of zaalseizoen) up- to-date gemaakt. 
 
De doelstellingen voor de korte termijn zijn terug te vinden in hoofdstuk 0 
De doelstellingen voor 2016-2020 zijn als volgt. 
 

 Jaarlijks werven en opleiden van minimaal 3 jeugdscheidsrechters, waarbij de werving allereerst 
zal plaats vinden onder de A-junioren 

 Jaarlijks minimaal 2 jeugdscheidsrechter opleiden tot verenigingsscheidsrechter 

 Jaarlijkse minimaal 1 verenigingsscheidsrechter opleiden tot KNKV scheidsrechter 

 Jaarlijks minimaal 1 KNKV scheidsrechter opleiden tot 
waarnemer/beoordelaar/verenigingsbegeleider 

 
Rekening houdend met opzeggingen etc. is de verwachting dat we met deze doelstellingen in 2020 
zullen beschikken over: 3 Verenigingsbegeleiders, 5 KNKV scheidsrechters/waarnemers/ 
beoordelaars, ca. 15 verenigingsscheidsrechters en ca. 15 jeugdscheidsrechters. 
 

3.2 Opleiding jeugd en verenigingsscheidsrechters  
Het opleiden van jeugd en verenigingsscheidsrechters gebeurt voor het grootste deel binnen de 
vereniging zelf. Voor de jeugdscheidsrechters dient een eenmalige startbijeenkomst bij het KNKV 
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gevolgd te worden. In bijlage 2 staat omschreven wat de werkwijze is voor het bestellen en 
organiseren van opleidingen via het KNKV.  
 
Binnen de vereniging is de verenigingsbegeleider degene die de praktische begeleiding van de 
scheidsrechters in opleiding (scheidsrechter i.o.) verzorgt. 
 
Jeugdscheidsrechter EF:   de scheidsrechter i.o. is minimaal 15 jaar 
Jeugdscheidsrechter BCD:   de scheidsrechter i.o. is minimaal 16 jaar 
Verenigingsscheidsrechter:   de scheidsrechter i.o. is minimaal 17 jaar 
 
Voor aanvang van de opleiding dient elke scheidsrechter i.o. in het bezit te zijn van het 
spelregelbewijs. Het cursus materiaal wordt door de scheidsrechter i.o. zelf doorgenomen. 
 
In overleg met de verenigingsbegeleider en (jeugd) trainers, zal de scheidsrechter i.o. beginnen met 
het fluiten van een aantal “wedstrijdjes” die normaliter aan het einde van een training plaats vinden. 
De scheidsrechter i.o. ontvangt feedback over de gefloten “wedstrijdjes” van de (jeugd) trainer en de 
verenigingsbegeleider. 
 
Wanneer de verenigingsbegeleider van mening is dat de volgende stap kan worden gezet, worden de 
scheidsrechters i.o. ingedeeld voor het fluiten van halve of hele (jeugd) wedstrijden in het 
breedtekorfbal. De cursisten fluiten, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider, zoveel 
jeugdwedstrijden (breedtekorfbal) als nodig zijn om de Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg te 
kunnen afleggen. 
 
Er wordt een portfolio aangelegd waarin de rapportages van de verenigingsbegeleider over de 
scheidsrechter i.o. worden vastgelegd. Als cursist en verenigingsbegeleider denken dat het niveau 
voldoende is, vraagt de cursist een zogenaamde Proeve van Bekwaamheid (PVB) aan bij de District 
Werkgroep Opleidingen. De cursist levert, voorafgaand aan de PVB, zijn portfolio in bij de DWO. 
 
De PVB bestaat uit het fluiten van één of twee halve wedstrijden in competitieverband. De PvB 
bestaat uit één of twee halve wedstrijden, afhankelijk van het resultaat van de eerste wedstrijd. Na 
de eerste halve wedstrijd wordt een beoordeling vastgesteld door de examinator aan de hand van 
duidelijk vastgelegde criteria. Als voor het eerste deel alle onderdelen voldoende zijn, is de kandidaat 
geslaagd. 
 
Na het behalen van het diploma, overlegt de scheidsrechter coördinator met de geslaagde 
scheidsrechter over de mate waarin de scheidsrechter ingepland zal worden voor wedstrijden. Ook 
zal er dan uitleg worden gegeven over de verdere begeleiding/ beoordeling van de 
verenigingsbegeleider. 
 
De kosten van de opleiding worden gedragen door de vereniging 
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3.2 Opleiding KNKV scheidsrechters / beoordelaars / begeleiders 
KNKV scheidsrechter 
De opleiding tot KNKV scheidsrechter kan gevolgd worden vanaf 17 jaar. Men moet minimaal in bezit 
zijn van een spelregelbewijs en een diploma voor jeugdscheidsrechter of verenigingsscheidsrechter. 
 
De scheidsrechter in opleiding moet minimaal 3 wedstrijden in het wedstrijdkorfbal fluiten onder 
begeleiding van een KNKV beoordelaar (in de rol van begeleider). Het aanmelden voor de 
wedstrijden gebeurt in overleg met de scheidsrechter i.o. , de verenigingsbegeleider en het KNKV. Let 
op, de PvB moet binnen 1 jaar na aanmelding geschieden. Er wordt een portfolio aangelegd. Indien 
men van mening is dat de Proeve van Bekwaamheid kan worden afgelegd, wordt deze aangevraagd 
bij de DWO. Het portfolio wordt voor de PvB ingeleverd bij de DWO 
 
De PVB bestaat uit het fluiten van één wedstrijd in de wedstrijdcompetitie bij senioren of A-jeugd. 
Daarbij moet de cursist blijk geven zijn verworven kennis van de spelregels en het Reglement van 
Wedstrijden in de praktijk juist te kunnen toepassen. Bij de afname van de PVB dient de cursist de 
opgemaakte 'beoordelingen' van de eerdere wedstrijden te overleggen bij de KNKV-beoordelaar 
Let op, de PvB moet binnen 1 jaar na aanmelding geschieden. 
 
Waarnemer / Beoordelaar 
Zie http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/knkv-waarnemer-beoordelaar/  
 
Verenigingsbegeleiders 
Zie http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/verenigingsbegeleider/  
 
De kosten van de opleidingen worden gedragen door de vereniging, alsmede de kosten van 1 
herkansing. Bij een herhaling van de cursus worden de kosten gedeeld door de scheidsrechter i.o. en 
de vereniging. 
 
 

3.3 Begeleiding en beoordeling jeugd en verenigingsscheidsrechters 
In de voorgaande paragrafen werd gesproken over begeleiding en beoordeling tijdens de 
opleidingen. We zijn van mening dat ook reeds opgeleide scheidsrechters begeleid en beoordeelt 
moeten worden. Dit zal voornamelijk gebeuren door de verenigingsbegeleiders, zij kunnen gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de scheidsrechters. 
 
Daarnaast zullen de verenigingsbegeleiders periodiek de scheidsrechters beoordelen. De 
scheidsrechter zal zich dan voorafgaand aan de wedstrijd bij de scheidsrechter melden. De 
verenigingsbegeleider hanteert een beoordelingsformulier, waardoor elke scheidsrechter op de 
zelfde punten kan worden beoordeelt. (bijlage 4) Na afloop van de wedstrijd zal de 
verenigingsbegeleider de wedstrijd bespreken met de scheidsrechter.  
 
Gemiddeld genomen fluiten de scheidsrechters momenteel zo’n 6x per jaar. Iedere scheidsrechter zal 
minimaal 1x beoordeeld worden, maar niet vaker als 3x per jaar. Het doel van de begeleiding en 
beoordeling is de scheidsrechters de kans geven om zich zelf te ontwikkelen en om continu te 
werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de wedstrijdleiding. Op basis van de feedback van de 
verenigingsbegeleiders én de scheidsrechters zelf wordt ook bekeken welke scheidsrechter voor 
welke wedstrijd wordt ingezet. 

http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/knkv-waarnemer-beoordelaar/
http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/verenigingsbegeleider/
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3.4 Begeleiding en beoordeling KNKV scheidsrechters/beoordelaars 
KNKV scheidsrechters worden periodiek beoordeelt door KNKV waarnemers of KNKV beoordelaars. 
Het beoordelingsprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd door het KNKV. De beoordelaar maakt 
zich voor de wedstrijd kenbaar aan de scheidsrechter en bespreekt de resultaten na de wedstrijd. 
Een waarnemer kan ook een beoordeling schrijven over een wedstrijd, maar zal hierover niet met de 
scheidsrechter praten. Het KNKV geeft periodiek door aan de scheidsrechter hoe zijn/haar 
beoordelingen zijn geweest en voor welke wedstrijdniveau ’s de scheidsrechter kan worden 
ingedeeld. 
 
Indien de KNKV scheidsrechter vragen heeft, kan hij/zij altijd even contact opnemen met onze eigen 
verenigingsbegeleiders.  
 

3.5 Inplannen scheidsrechters intern 
Er wordt door de scheidsrechter coördinator een competentie matrix opgesteld waarin alle 
scheidsrechters zijn opgenomen. Vanaf 2016 worden alle scheidsrechters benaderd om hun 
voorkeuren aan te geven met betrekking tot het niveau van wedstrijden dat zij zouden willen en/of 
kunnen fluiten. Ook kan men indien nodig doorgeven als er een dag of dagen zijn waarop zij echt niet 
kunnen fluiten. 
Er zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de scheidsrechters, omdat 
we van mening zijn dat een tevreden scheidsrechter zich makkelijker kan inzetten voor de vereniging 
als een ontevreden scheidsrechter. Dat gezegd hebbende moeten er minimaal 120 wedstrijden 
breedtekorfbal gefloten worden in een jaar en om die planning rond te krijgen, moeten soms ook 
concessies worden gedaan. 
 
Daarnaast zal in de matrix worden opgenomen of een scheidsrechter ervaring heeft met fluiten op 
de verschillende niveaus (kwantitatief én kwalitatief).  
 
De planner ontvangt (zo vroeg als dat mogelijk is) van de wedstrijdsecretaris het wedstrijdschema 
voor het komende seizoen. En gebruikt de competentiematrix om zoveel mogelijk rekening te 
houden met voorkeuren, opleiding en ervaring. Het wedstrijdschema met de aangewezen 
scheidsrechters wordt vervolgens naar de webmaster gestuurd voor plaatsing op de website. 
 
Elke scheidsrechter krijgt van de planner een persoonlijke mail met daarin (als tekst of als bijlage); 

- de wedstrijden waarvoor hij/zij is aangewezen om scheidsrechter te zijn 
- het draaiboek voor scheidsrechters 
- de werkwijze rondom onderling ruilen en/of afmelden van wedstrijden 
- de contact gegevens van de scheidsrechter coördinator en van de verenigingsbegeleiders. 
- het overzicht met spelbepalingen, waarin speeltijden, veldafmetingen, paalhoogten etc. zijn 

opgenomen.  
 
Bij het inplannen van de scheidsrechters voor het breedtekorfbal, zal zo min mogelijk een beroep 
worden gedaan op de KNKV scheidsrechters, zodat zij zich kunnen richten op het fluiten van 
wedstrijden die meetellen voor de rompregeling arbitrage. 
 

3.6 Inplannen KNKV scheidsrechters/beoordelaars 
De planning van KNKV scheidsrechters voor neutraal gefloten wedstrijden gebeurt via het KNKV. Er is 
afhankelijk van het niveau van de wedstrijden sprake van een aangewezen scheidsrechter, of van een 
wedstrijd waarop scheidsrechters zich zelf mogen inschrijven. 
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Een opgeleide KNKV scheidsrechter meldt zich via de onderstaande link aan bij het KNKV om aan te 
geven dat hij beschikbaar is voor het fluiten van wedstrijden. http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-

info/aanmelden-knkv-scheidsrechter/  
 

Vervolgens krijgt de KNKV scheidsrechter gegevens om in te loggen bij de “officials portal” van het 
KNKV in Sportlink. Hierin kan de scheidsrechter zien voor welke wedstrijden hij is aangewezen en/of 
zichzelf aanmelden voor een wedstrijd. Zie de 2 onderstaande links 
http://www.knkv.nl/arbitrage/official-portaal/handleiding-official-portaal/  
https://officialportal.sportlink.com/knkv  
 
Afmelden voor een wedstrijd, gebeurt via: 
http://www.knkv.nl/arbitrage/official-portaal/afmelden-te-fluiten-wedstrijd/  
 
KNKV scheidsrechters worden zoveel mogelijk buiten de vereniging ingezet, hier zal met de planning 
van interne scheidsrechters rekening worden gehouden. In bijzondere gevallen kan de KNKV 
scheidsrechter ook gevraagd worden om intern een wedstrijd te fluiten. 
 

3.7 Draaiboek scheidsrechter 
De KNKV scheidsrechter volgt de aanwijzingen van het KNKV met betrekking tot hoe de gang van 
zaken rondom een wedstrijd dient te verlopen. Van de verenigings- (jeugd) scheidsrechters wordt het 
volgende verwacht 
 
Voor aanvang van de wedstrijd 

1. Bekijk thuis welke teams je moet fluiten en zorg voor een afwijkende kleur T-shirt 

2. Minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig, bij voorkeur 45 minuten. 

3. Scheidsrechter meldt zich bij de kantinedienst (veldseizoen) of de zaalwacht (zaalseizoen) 

4. Scheidsrechter kleedt zich om en zorgt voor de benodigde attributen (zie 3.9)  

5. Indien van toepassing, uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd accordeert de 
scheidsrechter het digitale wedstrijd formulier (zie 3.10) 

6. Indien van toepassing, vooraf bespreken van de wedstrijd met de verenigingsbegeleider. 

7. Scheidsrechter begint warming up 

8. Scheidsrechter controleert veld en speelomstandigheden 

9. Scheidsrechter maakt kennis met de coaches en/of aanvoerders van beide partijen 
 
In de rust krijgt de scheidsrechter een consumptie aangeboden van de kantinedienst of zaalwacht.  
Indien van essentieel belang, kan de verenigingsbegeleider op dit moment de wedstrijd bespreken 
met de scheidsrechter, maar bij voorkeur vindt dit alleen plaats na afloop van de wedstrijd 
 
Scheidsrechter beslist wanneer de 2e helft van de wedstrijd aanvangt en maakt dit bij beide teams 
bekend.  
 
Na afloop van de wedstrijd 

1. Scheidsrechter wordt bedankt door de aanvoerder en de coach voor het fluiten van de 
wedstrijd 

2. Indien noodzakelijk kunnen de coaches/aanvoerders op dit moment bijzonderheden uit de 
wedstrijd bespreken met de scheidsrechter. 

3. Scheidsrechter vult samen met de aanvoerders/coaches van beide teams het (digitale) 
wedstrijd formulier in 

4. Scheidsrechter neemt afscheid van de aanvoerders/coaches van beide teams. 

5. Indien een verenigingsbegeleider aanwezig was bij de wedstrijd, wordt de wedstrijd en de 
beoordeling besproken. 

6. Scheidsrechter gaat douchen en is daarna scheidsrechter-af. 
  

 

http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/aanmelden-knkv-scheidsrechter/
http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/aanmelden-knkv-scheidsrechter/
http://www.knkv.nl/arbitrage/official-portaal/handleiding-official-portaal/
https://officialportal.sportlink.com/knkv
http://www.knkv.nl/arbitrage/official-portaal/afmelden-te-fluiten-wedstrijd/
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3.8 Uitrusting scheidsrechter 
Kledingvoorschriften 
Het is belangrijk dat de scheidsrechter op het veld goed te herkennen is en gemakkelijk te 
onderscheiden is van beide spelende teams. De scheidsrechter draagt dan ook een T-shirt dat 
voldoende afwijkt van dat van de spelende teams. Verder is de scheidsrechter verplicht om een korte 
broek (of rok) te dragen. Er wordt bij voorkeur niet gefloten in trainingspak.  
 
Voor de scheidsrechters in opleiding zal de vereniging zorgdragen voor T-shirts waar op de 
achterzijde de tekst “scheidsrechter in opleiding” is geplaatst. Als de opleiding is afgerond, moet de 
scheidsrechter voor een eigen T-shirt zorgen, dit kan via 
http://korfbaltotaal.nl/scheidsrechters/official-knkv maar men mag hier bijvoorbeeld ook zijn/haar 
inloopshirt of een privé shirt voor gebruiken, mits de uitstraling als scheidsrechter gewaarborgd blijft. 
 
KNKV scheidsrechters krijgen een vergoeding voor kleding, waarmee zij zelf hun kleding kunnen 
aanschaffen, zie hiervoor: http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/scheidsrechterskleding/  
Wij raden de scheidsrechter aan om een set te kopen met 2 verschillende kleuren T-shirt. 
 

Fluit, kaarten, notitie blokje, stopwatch 
Iedere scheidsrechter in opleiding krijgt van de vereniging eenmalig een eigen fluitje. Indien deze 
kwijt raakt moet de scheidsrechter zelf voor vervanging zorgen. Uiteraard kan ook altijd gebruik 
gemaakt worden van de reserve fluitjes die zowel in de kantine als in de koffer van de zaalwacht 
aanwezig zijn. 
 
Iedere KNKV scheidsrechter in opleiding ontvangt van de vereniging een setje met kaarten en 
notitieblok en een stopwatch. Voor de verenigings- (jeugd)scheidsrechters zijn deze materialen 
beschikbaar in de kantine en/of koffer van de zaalwacht. Deze dienen daar na gebruik weer terug 
geplaatst te worden.  
 
 

3.9 (Digitaal) wedstrijdformulier 
De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het correct invullen van het wedstrijdformulier en dient 
ook te controleren of de beide teams het formulier correct hebben ingevuld. 
 
Er bestaan op dit moment conventionele wedstrijdformulieren, die met de hand worden ingevuld, en 
digitale wedstrijdformulieren, die met behulp van de Sportlinked App worden ingevuld. Het digitale 
wedstrijdformulier zal het conventionele wedstrijdformulier op termijn volledig vervangen. 
Informatie over het digitale wedstrijdformulier vindt u: http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-
wedstrijd-formulier/  
 
De scheidsrechter besteed extra aandacht aan het controleren van: 

- Wedstrijdnummer 
- Spelers nummers / identiteit 
- Wissels 
- Juiste notering van rode, gele kaarten en overige opmerkingen. (bij twijfel wordt overlegd 

met de verenigingsbegeleider alvorens het formulier verzonden wordt!) 

http://korfbaltotaal.nl/scheidsrechters/official-knkv
http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/scheidsrechterskleding/
http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/
http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/
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Bijlage 1. Werkwijze verkrijgen spelregelbewijs via Korfbalmasterz 
 

1. Scheidsrechter coördinator gaat naar clubs.korfbalmasterz.nl en logt in met de volgende 
gegevens. 

- E-mail:  goodluck.middelharnis@knkv.nl 
- Club nummer: NCX22V1 
- Wachtwoord: (op te vragen bij Irene) 

 
2. Ga naar het ledenoverzicht 

 
3. Selecteer de leden voor wie je een activatiecode wilt aanvragen 

 
4. Kies boven in het scherm voor “genereer activatiecodes” en klik op “voer uit” 

 
 

5. Vervolgens kan je de activatie codes downloaden als PDF 
 

6. Ieder lid krijgt een persoonlijke mail, waarin de PDF met activatiecode wordt bijgevoegd 
 

7. Het lid gaat naar www.korfbalmasterz.nl en kiest rechts boven in het scherm voor inloggen. Hij 
gebruikt de gegevens uit de PDF met activatiecode.  

 
8. Hierna ontvangt het lid een mail op het e-mail adres wat hij/zij heeft opgegeven om de activatie 

te bevestigen. Vanaf dat moment kan het lid met zijn eigen opgegeven gegevens inloggen op 
www.korfbalmasterz.nl 

 
9. Het lid volgt de instructies op de website om eerst te oefenen en vervolgens het spelregelbewijs 

te halen. Hiervoor behaalt het lid eerst de 5 aanloop levels en vervolgens kan de eindtoets 
gemaakt worden.  

 
10. Indien de eindtoets na 3 pogingen niet is behaald, dient via de scheidsrechter coördinator te 

worden aangemeld voor herkansing.  
 

11. Is de eindtoets met goed gevolg gemaakt, dan krijgt het lid een spelregelbewijs via de website. 
Het spelregelbewijs is ook terug te vinden in het club dashboard en kan vanuit daar opnieuw 
worden uitgeprint indien nodig 

 
  

mailto:goodluck.middelharnis@knkv.nl
http://www.korfbalmasterz.nl/
http://www.korfbalmasterz.nl/
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Bijlage 2. Werkwijze bestellen opleidingen 
 

Scheidsrechter coördinator inventariseert welke opleidingen aangevraagd moeten worden en zal het 
aanvragen, zoveel als mogelijk, bundelen tot 1 gecombineerde aanvraag.  

De opleidingen worden besteld via https://shop.knkv.nl, een uitleg over de werkwijze is terug te 

vinden via: https://shop.knkv.nl/aanmelden-betalen/  

Nadat de scheidsrechter coördinator de opleidingen heeft besteld, is het de taak van de s.c. om de 
deelnemers op de hoogte te stellen. Ook zal de s.c. het cursus materiaal toesturen aan de 
deelnemers, alsmede een instructie over de wat verwacht wordt van de scheidsrechter in opleiding. 
 
De s.c. informeert de verenigingsbegeleiders over welke deelnemers aangemeld zijn en brengt 
deelnemers en verenigingsbegeleiders met elkaar in contact. 
 
Wanneer de scheidsrechter in opleiding en de verenigingsbegeleiders van mening zijn dat de 
deelnemer er aan toe is om een toets of een proeve van bekwaamheid te doen, dan melden zij zich 
bij de s.c. die zorgt voor de aanmelding  
 

Voor de scheidsrechtersopleidingen 
Als u denkt (veelal in samenspraak met diegene die u begeleid heeft met het fluiten) dat u 
voldoende vaardig bent, kunt u bij de Districts Werkgroep Opleidingen een PVB (Proeve van 
Bekwaamheid) aanvragen. De DWO organiseert het moment waarop u de PVB kan afleggen.  
Mocht u niet slagen, dan kunt u een herkansing aanvragen via dezelfde procedure 
"aanmelden + betalen". De informatie gaat naar de DWO die de herkansing organiseert.  
 
Voor alle opleidingen in cursusverband 
U hoeft GEEN aanvraag voor een PVB te doen.  
 
Aanvragen toets / Proeve Van Bekwaamheid 
De aanvragen voor een toets / PVB kunt u doen bij de coördinator van de opleidingen in uw 
district. U kunt tot 1 juni van het seizoen een aanvraag doen.  
 
District Zuid-West:        dwozwjohan@gmail.com    

https://shop.knkv.nl/
https://shop.knkv.nl/aanmelden-betalen/
mailto:dwozwjohan@gmail.com
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Bijlage 3. Taakomschrijvingen 
 

Bijlage 3.1 Scheidsrechtercoördinator 
De functie van scheidsrechtercoördinator behoort tot de taken van het bestuurslid Korfbalzaken.  
De scheidsrechtercoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbitragebeleid van de 
vereniging. De scheidsrechter coördinator onderhoudt een relatie met de KNKV op het gebied van 
arbitrage.  
  
Taken  

- Uitdragen van arbitragebeleid/visie; 
-  Verantwoordelijk voor het uitdragen van het beleid omtrent Veilig Sport Klimaat; 
- Informeren van arbitragekader;  
- Begeleiden van arbitragekader;  
- Stimuleren tot het volgen van opleidingen en (bij)scholingen.  

  
Concreet betekent dit dat de scheidsrechter coördinator:  

- Scheidsrechters, verenigingsbegeleider, planner en waarnemer/beoordelaars informeert 
over hun taken  

- arbitrage-activiteiten evalueert met betrokkenen (scheidsrechters, begeleiders en de 
verschillende commissies)  

- het arbitragekader stimuleert tot het volgen van opleidingen en (bij)scholingen  
- (bij)scholingen organiseert voor het arbitragekader 
- Verantwoordelijk is voor werving van nieuwe scheidsrechters 
- Verantwoordelijk is voor het bijhouden van een overzicht met (de competenties van) 

beschikbare scheidsrechters 
- Verantwoordelijk is voor het organiseren van een jaarlijkse spelregelavond 
- Verantwoordelijk voor het bijhouden van een overzicht van mensen die het spelregelbewijs 

hebben behaald en toezien dat ieder lid boven 15 zijn spelregelbewijs haalt (in 
samenwerking met jeugdcoördinator)  

- Verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een competentiematrix van alle 
scheidsrechters binnen de vereniging op basis van opleiding, ervaring en feedback van zowel 
de scheidsrechters zelf als van de verenigingsbegeleider 

- Verantwoordelijk voor het maandelijks communiceren van “spelregel van de maand” in de 
nieuwsbrief of op website 

- contact onderhoudt met de KNKV  
- samenwerkt met Technische Commissie, Jeugdzaken en Wedstrijdsecretaris 
- Zorgt dat de jaarplanning van de arbitragecommissie wordt opgenomen in de jaarplanning 

van de vereniging 
- Zorgt dat belangrijke documenten en communicatie rondom arbitragezaken centraal worden 

opgeslagen op de Google Drive. 

 

Bijlage 3.2 Verenigingsbegeleider 
De verenigingsbegeleider begeleidt verenigingsscheidsrechters die niet zijn opgeleid, scheidsrechters 
die in opleiding zijn en gekwalificeerde scheidsrechters. De begeleiding kan structureel plaatsvinden 
en op verzoek. Ook kan een scheidsrechter worden begeleid als daar, om wat voor een reden dan 
ook, aanleiding voor is. De begeleider werkt voor de eigen vereniging maar kan door de DWO 
gevraagd worden om een bezoekende scheidsrechter op zijn thuisbasis te begeleiden.  
  
De begeleiding bestaat uit het voeren van begeleidingsgesprekken, waarin feedback (terugkoppeling) 
een belangrijke rol speelt, en het geven van adviezen. De begeleider vervult een voorbeeldfunctie. 
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De begeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en 
de feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau.  
  
Taken  

- informeren, adviseren en ondersteunen van de scheidsrechter;  
- observeren en analyseren van de scheidsrechter;  
- coachen en begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd;  
- communiceren op passende wijze;  
- voeren van kennismakingsgesprek;  
- voeren van begeleidingsgesprekken;  
- vastleggen van beoordelingen op begeleidingsformulieren (bijlage xx), deze communiceert 

met de betrokken scheidsrechter én de scheidsrechtercoördinator. 
- vragen, ontvangen en geven van feedback;  
- stimuleren van zelfstandigheid;  
- contact onderhoudt met de scheidsrechter coördinator; 
- aanwezig is bij (en eventueel uitvoering geeft aan) de jaarlijkse spelregelavond 
- informeert scheidsrechters en overige betrokkenen over spelregelwijzigingen 

 
De verenigingsbegeleider is 

- minimaal opgeleid tot verenigingsscheidsrechter 
- Bereid de cursus verenigingsbegeleider te volgen 
- Verplicht om op hoogte te blijven van spelregelwijzigingen 
- Gemiddeld 2-3 uur per week beschikbaar voor het begeleiden van scheidsrechters in 

opleiding én reeds actieve scheidsrechters 
 
(Indien wenselijk is een uitgebreidere profielschets beschikbaar in de richtlijnen van KNKV)  
 

 

Bijlage 3.3 Planner 
De planner is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de scheidsrechters voor de thuiswedstrijden 
in het breedtekorfbal en werkt hierbij samen met de wedstrijdsecretaris, de scheidsrechter 
coördinator en de verenigingsbegeleiders. 

- Ontvangt wedstrijdschema van wedstrijdsecretaris en wijst voor elke thuiswedstrijd in het 
breedtekorfbal een scheidsrechter aan. 

- Gebruikt hierbij de competentiematrix die is opgesteld (en wordt bijgehouden) door de 
scheidsrechter coördinator  

- Houd zoveel mogelijk rekening met de beschikbaarheid van scheidsrechters door zich actief 
op de hoogte te stellen van andere verenigingsverplichtingen, zoals het coachen van een 
jeugdteam. 

- Stelt de verenigingsbegeleider op de hoogte van het schema, zodat deze kan aangeven bij 
welke wedstrijden hij zal begeleiden 

- Laat het schema op de website plaatsen door de webmaster. 
- Stuurt elke scheidsrechter een persoonlijke uitnodiging voor de te fluiten wedstrijden en 

vermeld hierin wat er van de scheidsrechter verwacht wordt en op welke wijze de 
scheidsrechter een wedstrijd kan wisselen met een ander lid 

- Stelt een afmeld protocol op en laat dit door de webmaster op de website plaatsen 
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Bijlage 3.4 Jeugdscheidsrechter  
Instroomeisen:   minimaal 15 jaar (EF) en 16 jaar (BCD), 
   Beschikt over spelregelbewijs 
 
De aankomende jeugdscheidsrechter volgt de opleiding tot jeugdscheidsrechter van het KNKV. 
 
De jeugdscheidsrechter zorgt voor de arbitrage bij wedstrijden in het breedtekorfbal in de 
leeftijdscategorieën EF (scheidsrechter is minimaal 15 jaar) en BCD (scheidsrechter is minimaal 
16 jaar). De jeugdscheidsrechter wordt begeleidt door de verenigingsbegeleider.  
 
Taken 

- Op tijd aanwezig zijn bij aan hem/haar aangewezen wedstrijden 
- Leiden van jeugdwedstrijden breedtekorfbal 
- Handhaven van de spelregels 
- Bijhouden van spelregelkennis 
- Op correcte wijze invullen van wedstrijdformulier. 
- Volgt het draaiboek zoals beschreven in hoofdstuk 3.8 
- Overleggen met verenigingsbegeleider over de kwaliteit van de geleidde wedstrijd 

 

 

Bijlage 3.5 Verenigingsscheidsrechter  
Instroomeisen:   minimaal 17 jaar 
   Beschikt over spelregelbewijs 
 
De aankomende scheidsrechter volgt de opleiding tot verenigingsscheidsrechter van het KNKV 
 
De verenigingsscheidsrechter fluit in eigen vereniging onder begeleiding van de 
verenigingsbegeleider op laag en/of beginnend niveau in de breedtekorfbal. De 
verenigingsscheidsrechter fluit op aanwijzing van de eigen vereniging. De verenigingsscheidsrechter 
wordt begeleidt door de verenigingsbegeleider 
 
Taken 

- Op tijd aanwezig zijn bij aan hem/haar aangewezen wedstrijden 
- Leiden van (jeugd)wedstrijden breedtekorfbal 
- Handhaven van de spelregels 
- Bijhouden van spelregelkennis 
- Op correcte wijze invullen van wedstrijdformulier. 
- Overleggen met verenigingsbegeleider over de kwaliteit van de geleidde wedstrijd 

 
De verenigingsscheidsrechter staat voor de opgave om de wedstrijd sportief, veilig en eerlijk te laten 
verlopen.  
 
- De verenigingsscheidsrechter let op de veiligheid en het naleven van de hoofdregels. Als die in 

gevaar komen onderbreekt de verenigingsscheidsrechter het spel. De verenigingsscheidsrechter 
ziet erop toe dat de spelers de bedoeling van het spel en de toepassing van de regels begrijpen.  

- De verenigingsscheidsrechter is verantwoording verschuldigd aan de scheidsrechter coördinator 
van de eigen club. Indien er zich ernstige incidenten hebben voorgedaan tijdens de wedstrijd dan 
rapporteert de verenigingsscheidsrechter die bij het KNKV. 

- De verenigingsscheidsrechter volgt het draaiboek zoals beschreven in hoofdstuk 3.8 
- Heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om Veilig Sport Klimaat 
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Bijlage 3.6 KNKV - scheidsrechter  
Instroomeisen:   Minimaal 17 jaar  
   Beschikt over spelregelbewijs 
   Beschikt over diploma Verenigingsscheidsrechter óf legt proeve van  
   bekwaamheid af 
 
De aankomende KNKV-scheidsrechter volgt de opleiding KNKV-scheidsrechter van het KNKV 
 
De KNKV-scheidsrechter fluit bij andere verenigingen zelfstandig wedstrijden in de districts- en 
landelijke competitie. KNKV-scheidsrechter fluit op aanwijzing van (een geleding van) de bond.  
 
Taken 

- Op tijd aanwezig zijn bij aan hem/haar aangewezen wedstrijden 
- Leiden van wedstrijden in het wedstrijdkorfbal 
- Handhaven van de spelregels 
- Bijhouden van spelregelkennis 
- Op correcte wijze invullen van wedstrijdformulier. 

 
 
De KNKV- scheidsrechter staat voor de opgave om de wedstrijd sportief, veilig en eerlijk te laten 
verlopen, door het handhaven van de regels tijdens de wedstrijd.  
 
Voor een uitgebreide profielschets, zie de richtlijnen van het KNKV, via als ook het KNKV 
bestuursbesluit rondom arbitrage 
http://www.knkv.nl//userfiles/knkv_corporate/reglementen/4.22_Algemene_kaders_voor_arbitrage
_officials.pdf  
 

  

  

http://www.knkv.nl/userfiles/knkv_corporate/reglementen/4.22_Algemene_kaders_voor_arbitrage_officials.pdf
http://www.knkv.nl/userfiles/knkv_corporate/reglementen/4.22_Algemene_kaders_voor_arbitrage_officials.pdf
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Bijlage 4. Begeleidingsformulier beginnend scheidsrechter/aandachtspunten  

 

Begeleidingsformulier beginnend scheidsrechter  

Naam scheidsrechter.………………………………………………………………………. Wedstrijd: ………………………………………… 

 

Datum ……………………………………………………….. Ingevuld door: …………………………………… 

 

Aandachtspunten: 
 
 
 

 
            

Voorbereiden op wedstrijden   

0 Is op tijd aanwezig  0  0  0  0  0  0 

0 Draagt voorgeschreven schoeisel/kleding 0  0  0  0  0  0 

0 Zorgt voor eigen scheidsrechter attributen 0  0  0  0  0  0 

0 Controleert veld en wedstrijdattributen  0  0  0  0  0  0 

A Overlegt vooraf met coaches/leiders van de teams  0  0  0  0  0  0 

Aandachtspunten voor de cursist/begeleider: 
 
 
 
 

 

Begeleiden wedstrijden  

A Kiest positie die goede waarneming mogelijk maakt 0  0  0  0  0  0 

B Onderbreekt het spel als de veiligheid in geding is 0  0  0  0  0  0 

C Communiceert door middel van fluit en stem en gebaren 0  0  0  0  0  0 

D Geeft spelbevorderende aanwijzingen 0  0  0  0  0  0 

Aandachtspunten cursist/begeleider: 
 
 
 
 

 

Omgaan met spelers en coaches  

A Biedt spelers gelegenheid tot het met elkaar kennismaken 0  0  0  0  0  0 

B Verplaatst zich in belevingswereld spelers 0  0  0  0  0  0 

C Legt desgewenst en op geschikt moment de reden van het fluiten uit 0  0  0  0  0  0 

D Stimuleert respectvol gedrag 0  0  0  0  0  0 

C Geeft aanwijzingen in verband met veiligheid 0  0  0  0  0  0 

B Houdt korte nabespreking met de coaches/leiders/aanvoerders(senioren) 0  0  0  0  0  0 

Aandachtspunten voor de cursist/begeleider: 
 
 
 
 

 

Toepassen van spelregels  

A Start wedstrijd volgens de regels 0  0  0  0  0  0 

B Onderbreekt het spel als spelregels worden overtreden  0  0  0  0  0  0 

A Noteert scores, gele en rode kaarten 0  0  0  0  0  0 

C Past indien mogelijk de voordeelregel toe 0  0  0  0  0  0 

C Straft bij overtredingen en wangedrag 0  0  0  0  0  0 
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Aandachtspunten voor de cursist/begeleider: 
 
 
 
Specificatie spelovertredingen (aanduiden met +, +/- of -) 
Loopregel 
Verdedigd doelen 
Toepassing spelhervatting/vrije worp 
Ruw spel 
 
Aandachtspunten voor de cursist/begeleider: 
 
 
 
 

 

Afhandelen van formaliteiten  

0 Controleert of formulier juist is ingevuld 0  0  0  0  0  0 

0 Vermeldt de verwijderingen + formele waarschuwingen 0  0  0  0  0  0 

0 Plaats handtekening onder volledig ingevuld formulier 0  0  0  0  0  0 

A Levert aanvullende verklaring in geval van verwijdering 0  0  0  0  0  0 

A Rapporteert wangedrag 0  0  0  0  0  0 

Aandachtspunten voor de cursist/begeleider: 
 
 
 
 

 

Burgerschapscompetentie  

C Gaat correct om met alle betrokkenen (positief naar coaches/leiders, publiek o.a.) 0  0  0  0  0  0 

D Vertoont voorbeeldgedrag 0  0  0  0  0  0 

Aandachtspunten voor de cursist/begeleider: 
 
 
 
 

 

Leercompetentie  

B Houdt zich op hoogte van ontwikkelingen en spelregelwijzigingen 0  0  0  0  0  0 

C Vraagt feedback en advies aan begeleiders 0  0  0  0  0  0 

D Reflecteert op het eigen handelen 0  0  0  0  0  0 

Aandachtspunten voor de cursist/begeleider: 
 
 
 
 

 

 

Algemene opmerkingen verenigingsbegeleider:  

 

 

 

Naam verenigingsbegeleider:    Handtekening verenigingsbegeleider: 
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