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Het belang 

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd, zo simpel is het. En zo belangrijk is het dus ook! 

Om wedstrijden te kunnen spelen zijn scheidsrechters nodig. Dat betekent dat voor iedere 

thuiswedstrijd van onze teams (van de F tot de senioren, midweek en recreanten op het niveau van 

breedte- en wedstrijdkorfbal) een scheidsrechter nodig is die de wedstrijd leidt.  

Voor eenieder is het plezierig als deze wedstrijden op een goede en correcte manier geleid (kunnen) 

worden. Daarvoor is het enerzijds van belang dat de scheidsrechters voldoende basis hebben zodat 

zij met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen en anderzijds om speelsters te leren vanuit respect en 

waardering met hun scheidsrechter om te gaan. Beide genoemde punten zijn sterk met elkaar 

verweven en kunnen niet los van elkaar gezien worden.  

 

De cultuur 

Bij SV Oxalis heerst een cultuur waarin er waardering, begrip en respect voor de scheidsrechters 

getoond wordt, door speelsters, kader en bezoekers. Daarvoor wordt actief aandacht besteed aan en 

gehandeld volgens sportiviteit en respect.  

 

De droom 

SV Oxalis is een vereniging die een beschikt over een poule van kwalitatieve (gediplomeerde) KNKV-, 

verenigings- en jeugdscheidsrechters voor zowel breedte- als wedstrijdkorfbalwedstrijden, waardoor 

alle wedstrijden kunnen worden voorzien van een geschikte scheidsrechter én voldaan kan worden 

aan de arbitrale verplichtingen die voortvloeien uit het spelen van wedstrijdkorfbal.  

Daarnaast beschikt SV Oxalis over voldoende beoordelaars en verenigingsbegeleiders. SV Oxalis staat 

in de regio bekend als een vereniging waar scheidsrechters positief ontvangen, gerespecteerd en 

gewaardeerd worden.  

 

Arbitragecommissie  

Om de droom te verwezenlijken en in ieder geval de werkelijkheid zo dicht mogelijk in de buurt te 

laten komen van de droom, is er binnen SV Oxalis een arbitragecommissie opgericht.  

De arbitragecommissie is een commissie die zich specifiek bezighoudt met alles wat te maken heeft 

met arbitrage; van het opstellen en mede uitvoeren van het beleidsplan, het begeleiden en opleiden 

van leden tot het daadwerkelijk fluiten van wedstrijden. Zij zijn verantwoordelijk voor zowel de 

kwalitatieve als kwantitatieve borging als het gaat om arbitrage. Daartoe heeft de 

arbitragecommissie dit beleidsplan opgesteld.  

 

De arbitragecommissie bestaat uit minimaal drie leden, die vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid 

ieder belast zijn met toegespitste taken binnen het arbitragebeleid. De arbitragecommissie staat in 

nauw contact met het bestuurslid Technische Zaken.  



SV Oxalis - Beleidsplan Arbitrage september ‘17  3 

De arbitragecommissie komt drie keer per jaar samen voor een overleg met het bestuurslid 

Technische Zaken. Deze overleggen kennen een tijdsduur van 1 uur. Daarnaast sluit een 

vertegenwoordiging van de arbitragecommissie aan bij de kaderoverleggen (= overleggen met alle 

trainsters/coaches en begeleiders) (4x per jaar 1,5 uur). In de belasting van de leden van de 

arbitragecommissie zit een piekmoment bij de (voorbereiding van de) start van de competitie (2 uur), 

de voorbereiding van de zaalcompetitie (2 uur) en de voorbereiding van de 2e helft veldcompetitie (2 

uur). Gedurende de rest van het seizoen is er sprake van een belasting van maximaal een half uur per 

week.  

In dit beleidsplan staat het beleid beschreven op de volgende onderdelen; 

- Opleidingsplan 

- Begeleiding  

- Positief imago  

- Promotie en wervingsacties  

- Financiën 

- Specifieke taken arbitragecommissie 

o Contactpersoon KNKV-scheidsrechters, beoordelaar 

o Scheidsrechterindeling breedtekorfbal veld – zaal 

o Organisatie begeleiding scheidsrechters  

o Opleiding en bijscholing  

- Huidige situatie en doelstellingen  

 

Opleidingsplan 

Korfbalmasterz  

Wij vinden het belangrijk dat onze leden op het gebied van kennis van de spelregels goed toegerust 

zijn. Daartoe worden alle leden vanaf 15 jaar (op de peildatum) verplicht het spelregelbewijs te 

behalen. Leden uit hogere teams die nog niet een spelregelbewijs hebben behaald worden in de 

gelegenheid gesteld dit alsnog te behalen. Per 1 september 2018 zijn alle senioren leden in het bezit 

van het spelregelbewijs. Daarmee sluiten we aan bij de door het KNKV vastgestelde koers.  

Het is voor de deelnemers aan de spelregelcursus te allen tijde mogelijk om – naast de in de cursus 

inbegrepen begeleiding – extra begeleiding te vragen aan de arbitragecommissie. Zij zullen zorgen 

dat de gevraagde begeleiding geboden wordt. 

Daarnaast worden leden vanaf 16 jaar na het behalen van hun spelregelbewijs verplicht zich verder 

te ontwikkelen tot gediplomeerd scheidsrechter. Daarbij kan de keuze gemaakt worden voor 

jeugdscheidsrechter, verenigingsscheidsrechter of KNKV-scheidsrechter. Voor de 16-jarige stellen we 

minimaal het behalen van het diploma tot jeugdscheidsrechter verplicht. Trainers en coaches van de 

betreffende jeugd hebben hier een belangrijke en stimulerende rol in.  

Oudere leden worden gestimuleerd om zich ook verder te ontwikkelen tot gediplomeerd 

scheidsrechter. Wij waarderen het volgen van een scheidsrechtersopleiding op ieder niveau. Toch is 

ons streven zo vaak mogelijk de keuze op het behalen van het diploma KNKV-scheidsrechter te laten 

vallen.  
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Het is voor de deelnemers aan de scheidsrechtersopleiding te allen tijde mogelijk om – naast de in de 

cursus inbegrepen begeleiding – extra begeleiding te vragen aan de arbitragecommissie. Zij zullen 

zorgen dat de gevraagde begeleiding geboden wordt. 

Ieder seizoen organiseren we in oktober/november een informatieavond over spelregels en 

wedstrijdleiding, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan het fluiten van de teams die in de 

regiocompetitie spelen (E & F), die 4Korfball spelen (E), jeugdteams D t/m B en A en hoger. Ook 

ouders zijn hierbij van harte welkom.  

 

Jong geleerd.. 

We vinden het van belang dat onze leden al vroeg ervaring opdoen met het fluiten en vroeg 

vertrouwd raken met het leiden van een wedstrijd(je). Daartoe zullen er vanaf de D-jeugd (of zoveel 

eerder als mogelijk is) regelmatig wedstrijdjes/partijtjes op trainingen worden gehouden, waarbij 

iedere speelster een keer aan de beurt komt om dit partijtje als scheidsrechter te leiden. We hopen 

hiermee ook de waardering, het begrip en het respect voor de scheidsrechters die de officiële 

wedstrijden fluiten te vergroten.  

Begeleiding 

Alle leden die als scheidsrechter actief zijn kunnen rekenen op begeleiding vanuit de 

arbitragecommissie. De wijze en omvang van de begeleiding is afhankelijk van de door de 

scheidsrechter zelf aangegeven behoefte. Jonge/startende scheidsrechters worden tijdens de eerste 

wedstrijd(en) standaard begeleid en ontvangen hulp in de voorbereiding op, steun tijdens en 

feedback na afloop van de wedstrijd. Deze begeleiding wordt altijd georganiseerd en gepland door 

de arbitragecommissie. Andere leden kunnen voor begeleiding een beroep doen op de 

arbitragecommissie, maar kunnen ook zelf de gewenste begeleiding organiseren.  

Tevens wordt begeleiding geboden door het aanbieden van een informatieavond (spelregelcafé) die 

betrekking heeft op de spelregels en op het leiden van een wedstrijd. Indien daarnaast begeleiding 

op andere wijze nodig is, kan hiervoor contact opgenomen worden met de arbitragecommissie.  

Doel: Binnen onze vereniging is minimaal 1 verenigingsbegeleider actief. De verenigingsbegeleider zal 

voornamelijk ingezet worden voor begeleiding van leden die bezig zijn een scheidsrechterdiploma te 

behalen.  

 

Positief imago 

We vinden het van belang dat de scheidsrechter binnen SV Oxalis een positief imago heeft, 

gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Daartoe introduceren we een aantal concrete acties; 

Gastvrouwschap; scheidsrechters (zowel eigen als KNKV-officials) worden vriendelijk en gastvrij 

ontvangen wanneer zij bij ons een wedstrijd komen fluiten. Zij worden indien nodig wegwijs gemaakt 

op het sportpark of de sporthal (wijzen scheidsrechterslokaal, speelveld, etc). In de rust en na afloop 

van de wedstrijd wordt hen een consumptie aangeboden. Na afloop van de wedstrijd wordt er ook 

een praatje met de scheidsrechter gemaakt. We treden op als iemand voor, tijdens of na de 
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wedstrijd onfatsoenlijk gedrag vertoont richting de scheidsrechter.  

Kortom; we zorgen ervoor dat de scheidsrechter goed wordt verzorgd.  

Shake hands; op alle niveaus geven speelsters (en in ieder geval de aanvoerster), coach en andere 

direct betrokkenen zowel voor als na de wedstrijd de scheidsrechter een hand als blijk van 

waardering.  

SIO-shirt: beginnende scheidsrechters en/of scheidsrechters die de scheidsrechtersopleiding volgen 

kunnen – indien zij dit zelf ook willen – een T-Shirt dragen met de tekst ‘Scheidsrechter in Opleiding’. 

Hoewel de SIO zich kwetsbaar opstelt, is onze verwachting dat hij begrip, respect en 

hoogstwaarschijnlijk positieve reacties ontvangt.  

Promotie en wervingsacties 

Door het creëren van een positief imago rondom de scheidsrechters en arbitrage in totaliteit leveren 

we direct een bijdrage aan de promotie en hopelijk ook werving van scheidsrechters. Daarnaast 

zullen we ook op andere manieren actieve inzet als scheidsrechter promoten.  

Leden die zich – na het behalen van het spelregelbewijs – verder willen ontwikkelen als 

gediplomeerd scheidsrechter worden daartoe door de vereniging in de gelegenheid gesteld. De 

vereniging draagt de kosten die hiermee gemoeid zijn, zorgt voor de juiste begeleiding en facilitering 

die bijdragen aan het behalen van het scheidsrechterdiploma.  

Leden die zich op laten leiden tot KNKV-scheidsrechter en daarna ook als KNKV-scheidsrechter voor 

onze vereniging actief willen zijn, worden door de vereniging voorzien van de materiele 

benodigdheden (o.a. kleding, fluit, stopwatch) en krijgen het aanbod om lid te worden van de NKSV 

(Nederlandse KorfbalScheidsrechtersVereniging), waarbij de vereniging de kosten van het 

lidmaatschap voor haar rekening neemt. Daarnaast zullen zij speciaal onder de aandacht gebracht 

worden via (onze social-) media-kanalen.  

Op onze website, Facebookpagina en Twitter zullen we op zijn minst vijf keer in een seizoen (dit komt 

neer op een keer per twee maanden) aandacht besteden aan zaken die met arbitrage te maken 

hebben. Binnen de vereniging zal op verschillende manieren waardering en aandacht gegeven 

worden aan onze KNKV-scheidsrechters (o.a. bij de algemene ledenvergadering).  

Tijdens de week van de scheidsrechter zullen er bijzondere acties en activiteiten plaatsvinden. Per 

jaar wordt bekeken hoe er invulling gegeven wordt aan deze week van de scheidsrechter.  

Financiën  

Om op een gedegen manier uitvoering te kunnen geven aan ons beleidsplan is het belangrijk 

voldoende budget tot onze beschikking te hebben voor (in willekeurige volgorde);  

- informatieavonden, 

- opleidingen/bijscholing, 

- promotie en wervingsacties, 

- onkosten eigen KNKV-scheidsrechters; kleding (trainingspak en/of jas SV Oxalis, shirt en broek/rok) 

  en overige benodigdheden (stopwatch, fluit), 
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- blijk van waardering neutrale scheidsrechters (bedankje, consumptie in rust en na afloop wedstrijd),  

- (negatieve) uitslag bonus/malus-regeling.  

Hieronder een indicatie van de kosten per seizoen:  

Opleiding(en) € 100 

Promotie en wervingsacties € 25 

Blijk van waardering € 50 

Bonus/malus € 750 

Totale kosten  € 925 

 

Met name de kosten ten gevolge van de negatieve uitslag van de bonus/malus regeling zouden 

kunnen worden beperkt en minimaal op €0 uit moeten komen. In het gunstige geval behalen we zelfs 

een positief resultaat en zou we hier inkomsten mee kunnen genereren.  

Vergoeding KNKV-scheidsrechter 

De KNKV-scheidsrechter ontvangt van het KNKV een basisvergoeding van €5,00 en een vergoeding 

voor kleding van €1,00 per wedstrijd. Daarnaast ontvangt de KNKV-scheidsrechter een 

reiskostenvergoeding à € 0,12 per km.  

 

Specifieke taken arbitragecommissie 

Ieder lid van de arbitragecommissie heeft, naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van dit beleidsplan, ook een specifieke taak. De te onderscheiden taken zijn;  

o Contactpersoon KNKV-scheidsrechters en beoordelaars 

o Verantwoordelijken scheidsrechterindeling breedtekorfbal veld – zaal 

o Verantwoordelijke organisatie begeleiding scheidsrechters  

o Verantwoordelijke opleiding en bijscholing  

De contactpersoon KNKV-scheidsrechters en beoordelaars onderhoudt de contacten met de KNKV-

scheidsrechters en beoordelaars om op de hoogte te zijn en te blijven van het welbevinden van deze 

personen. De contactpersoon is op de hoogte van de rompregeling arbitrage en ziet erop toe dat er 

voldaan wordt aan de gestelde verplichting. Daartoe maakt de contactpersoon afspraken met de 

KNKV-scheidsrechters en beoordelaars. Dit om een negatieve uitslag in de bonus/malus en een 

eventuele sportieve sanctie te voorkomen.  

http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/rompregeling-arbitrage/  

De verantwoordelijken scheidsrechterindeling breedtekorfbal veld (1 persoon) en zaal (1 persoon) 

maken voorafgaand aan de start van de competitie op basis van het competitieschema een indeling 

van de beschikbare scheidsrechters op de wedstrijden. Zij maken daarbij gebruik van de 

uitgangspunten die verderop in dit beleidsplan zijn beschreven. De scheidsrechterindeling wordt per 

mail gecommuniceerd naar de leden en wordt ook opgenomen in de competitieschema’s per team.  

De verantwoordelijken houden een registratiesysteem bij, waarin zichtbaar gemaakt wordt wie 

wanneer daadwerkelijk heeft gefloten, zodat zij een evenredige verdeling over de leden kunnen 

http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/rompregeling-arbitrage/
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borgen. Zij beschikken tevens over een overzicht waarin de voorkeuren van leden zijn geregistreerd, 

zodat hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden kan worden. Voorafgaand hieraan wordt 

uitgegaan van de door het bestuur gestelde verwachtingen per team tav van het te fluiten niveau.  

De verantwoordelijke organisatie begeleiding scheidsrechters zorgt ervoor dat jonge/startende 

scheidsrechters en scheidsrechters in opleiding worden voorzien van de juiste begeleiding. Hiervoor 

heeft zij nauw contact met de verenigingsbegeleider. Tevens verzorgt de verantwoordelijke 

begeleiding voor de overige scheidsrechters indien zij dit hebben aangegeven.  

De verantwoordelijke evalueert regelmatig hoe de gegeven begeleiding ervaren wordt en voert 

indien nodig wijzigingen door.  

De verantwoordelijke opleiding en bijscholing zorgt ervoor dat de leden vanaf 15 jaar worden 

aangemeld om het spelregelbewijs te halen. De verantwoordelijke zorgt voor de communicatie 

hierover richting de leden. Richting de leden heeft de verantwoordelijke een stimulerende en 

uitnodigende rol en zorgt indien nodig voor extra ondersteuning. De verantwoordelijke opleiding en 

bijscholing verzorgt ook de aanmeldingen, communicatie en organisatie voor de andere arbitrale 

opleidingen. 

De verantwoordelijke zorgt dat in oktober/november de informatieavond spelregels en 

wedstrijdleiding georganiseerd wordt en verzorgt de benodigde communicatie hierover.  

 

Huidige situatie en doelstellingen  

De arbitragecommissie hebben die uit drie leden bestaat en die in nauw contact staan met het 

bestuurslid Technische Zaken. We beschikken ook over 1 actieve KNKV-scheidsrechter. Twee leden 

(gaan) volgen de opleiding tot KNKV-scheids. Gezien het feit dat we twee teams op 

wedstrijdkorfbalniveau hebben spelen, zijn we verplicht KNKV-scheidsrechters te leveren om 

daarmee te voldoen aan de rompregeling arbitrage. De huidige stand van zaken is dat de 

bonus/malus negatief uitvalt voor onze vereniging en we hier naast financiële gevolgen ook te maken 

hebben met een sportieve sanctie.  

 

Voor de breedtekorfbalwedstrijden hanteren we systeem waarbij op basis van roulatie leden als 

scheidsrechter worden ingepland op wedstrijden. Tot het moment waarop we onze droom 

verwezenlijkt hebben waarbij we over een vaste poule scheidsrechters beschikken die zowel 

kwalitatief als kwantitatief aan de maat is, blijven we dit systeem hanteren. 

Bij het indelen van de scheidsrechters op breedtekorfbalwedstrijden hanteren we de volgende 

uitgangspunten; 

 Leden worden in de gelegenheid gesteld om hun voorkeur voor niveau aan te geven. We 

proberen hier bij de indeling zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

 Leden tussen 16 en 18 jaar worden ingepland om wedstrijden van de pupillen D te fluiten. 

Vanaf 18 jaar en ouder worden leden ingezet op alle wedstrijden, waarbij aangesloten wordt 

bij het door het bestuur opgestelde beleid. In uitzonderlijke gevallen kan hier ten gunste van 

het lid van worden afgeweken.  
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 Voor alle leden tussen 16 en 18 jaar wordt begeleiding georganiseerd bij de eerste 

wedstrijd(en) die zij fluiten. Van de overige leden wordt verwacht dat zij zelf bij de 

arbitragecommissie kenbaar maken als zij begeleiding wensen tijdens het fluiten van de 

wedstrijd.  

 De recreanten zijn vrijgesteld van de verplichting wedstrijden te fluiten. Wel wordt er van 

hen verwacht dat zij in onderlinge afstemming hun eigen wedstrijden fluiten.  

Doelstellingen  

1) De arbitragecommissie werkt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid aan dit 

arbitragebeleid en aan de hen toebedeelde specifieke taken.  

2) Er is zicht op de actuele stand van zaken betreffende het aantal opgeleide KNKV-, 

verenigings-, en jeugdscheidsrechters. 

3) Er is een actueel overzicht van het aantal personen dat het spelregelbewijs heeft behaald. 

4) Er worden minimaal 2 personen opgeleid tot verenigingsscheidsrechter/KNKV-

scheidsrechter.  

5) De leden van 15 jaar behalen hun spelregelbewijs. 

6) We beschikken over minimaal 2 KNKV-scheidsrechters. 

7) We beschikken over minimaal 1 verenigingsbegeleider.  

8) We beschikken over minimaal 1 beoordelaar. 

9) We behalen minimaal een neutraal resultaat op de bonus/malus.  

10) We besteden aandacht aan het positief imago van onze scheidsrechters en introduceren 

“Shake Hands” bij al onze teams.  

 

Planning op jaar: 

Maand Actie  

September Maken van scheidsrechtersindeling op wedstrijden 

 In beeld brengen aantal leden dat spelregelbewijs dient te behalen 

 Trainers stimuleren speelsters te laten fluiten tijdens trainingen 

Oktober Maken van scheidsrechtersindeling op wedstrijden 

 Spelregelcafé / informatieavond spelregels en wedstrijdleiding  

 Week van de scheidsrechter 

November Vinger aan de pols bij leden die spelregelbewijs aan het behalen zijn 

December Deadline behalen spelregelbewijs 

Januari  Speelsters van 16 jr fluiten onder begeleiding een D-wedstrijd  

Februari Spelregelcafé / informatieavond spelregels en wedstrijdleiding 

Maart  Maken van scheidsrechtersindeling op wedstrijden 

Niet per maand in te delen Leden stimuleren tot het volgen van een opleiding + evt aanmelding 
Begeleiding bieden aan scheidsrechters  

 


