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1. Inleiding 
Voor je ligt het scheidsrechtersplan van DSV 2016. Naar aanleiding van onderstaand 
beschreven Masterplan arbitrage van de Bond heeft DSV in 2009 een arbitrageplan 
vastgesteld. Een aantal dingen zijn goed georganiseerd, maar duidelijk is dat we als DSV 
nog stappen te maken hebben. Tijd voor een evaluatie en aanpassing van het plan. 
 
1.1 Masterplan Arbitrage KNKV 

De KNKV heeft een masterplan arbitrage ‘Fluiten is een attractieve sport!’2007 – 2011 
opgesteld.  
Het motto: 
Fluiten is leuk, fluiten is atractief en fluiten is sport!!’…..’en dat begint bij de vereniging’ 
De ambitie: 
Een cultuur met waardering en respect voor de arbitrage 
Positieve en planmatige aandacht voor continuiteit en kwaliteit van arbitrage 
Betere kennis van de spelregels 
Meer opgeleide scheidsrechters op alle niveau’s. 
 
In het Masterplan staan ook regels beschreven waaraan de korfbalverenigingen moeten 
voldoen in de arbitrage. 
De voor onze club relevante doelstellingen KNKV: 

 In 2011 dienst tenminste 90% van alle competitiewedstrijden (zowel het breedte 
korfbal als wedstrijdkorfbal) gefloten worden door gekwalificeerd kader. 
Een club heeft een verplichting in het aantal te fluiten wedstrijden in het 
wedstrijdkorfbal (door een KNKV scheidsrechter), afhankelijk van eigen aantal teams 
in wedstrijdkorfbal.Aan deze verplichting zit een bonus malus systeem verbonden. 

 Tevredenheidsonderzoek moet aangeven dat de scheidsrechters zich in toenemende 
mate tevreden voelen. Het gaat dan om de wijze waarop de KNKV de 
scheidsrechters faciliteiten aan biedt, maar ook de wijze waarop verenigingen met 
sportiviteit en respect om gaan. 

 
1.2 Verschillende functies in het Masterplan Arbitrage KNKV 

Jeugdscheidsrechter 
Deze fluit jeugdwedstrijden breedtekorfbal. Zij hebben de module jeugdscheidsrechter 
afgerond, basismodule A (E en F jeugd) en basismodule B (B,C, D jeugd). 
 
Verenigingsscheidsrechter 
Deze fluit breedtekorfbal (ook senioren) en heeft de module verenigingsscheidsrechter 
afgerond. 
 
KNKV scheidsrechter 
Deze fluit wedstrijdkorfbal (zowel jeugd als senioren) en fluit wedstrijden van andere 
clubs. De module KNKV scheidsrechter is afgerond. 
 
Scheidsrechtersbeoordelaar 
De beoordelaar heeft de module KNKV scheidsrechter. Hij beoordeelt/begeleidt (extern) 
scheidsrechters op hun kwaliteit en ontwikkeling. Zij kunnnen ook de jeugd- en 
verenigingsscheidsrechters begeleiden in hun ontwikkeling en opleiding. 
 
Verenigingsbegeleider 
Deze begeleider heeft binnen de eigen club een belangrijke taak, namelijk het begeleiden 
van de (jeugd) scheidsrechters al dan niet tijdens hun opleidingstraject. Hij heeft een 
coachende en begeleidende rol in de arbitrage van de club. 
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2.3 De opleidingen 
Door het volgen van een opleiding kun je gediplomeerd scheidsrechter of beoordelaar 
worden. Er bestaan verschillende opleidingen op verschillende niveau’s. 
De basis is het spelregelbewijs, welke te behalen is met een e-learning module wat 
bestaat uit oefenstof en het examen.  
 
Bij het doen van de opleiding tot jeugdscheidsrechter (vanaf 15 of 16 jaar) ontvang je in 
een startersbijeenkomst een cursusmap. Je gaat onder begeleiding van een 
verenigingswedstrijden een aantal wedstrijden fluiten, waarbij je samen met de 
begeleider een vaardigheidsformulier bijhoudt en bespreekt. Wanneer de cursist en de 
verenigingsbegeleider meent toe te zijn aan het ‘examen’ wordt de zogenaamde Proeve 
van bekwaamheid aangevraagd bij het DWO (district werkgroep opleidingen). Er komt 
dan een begeleider van een andere club minimale een halve wedstrijd kijken. Er volgt 
een evaluatie en leerpunten voor een volgende examenwedstrijd. Mocht je meteen bij de 
eerste halve wedstrijd voldoende halen dan ben je meteen geslaagd, anders volgt een 2e 
halve wedstrijd. 
 
De opleiding tot verenigingsscheidsrechter (vanaf 17 jaar) gaat grotendeels hetzelfde. 
Qua inhoud zit in de opleiding ook het reglement van de wedstrijden. De Proeve van 
bekwaamheid gebeurd met het fluiten van een wedstrijd breedtekorfbal Senioren of A 
jeugd, onder begeleiding van een externe begeleider. Evt volgt op basis van leerpunten 
een herkansing. 
 
De opleiding tot KNKV scheidsrechter (vanaf 17 jaar) is inhoudelijk dieper en breder. Je 
gaat 3 wedstrijden wedstrijdkorfbal A jeugd of senioren fluiten van een andere club fluiten 
onder begeleiding van een beoordelaar/begeleider. Dan de Proeve van bekwaamheid 
met een wedstrijd in de zelfde categorie. Evt volgt op basis van leerpunten een 
herkansing. 
 
De opleiding tot verenigingsbegeleider (vanaf 21 jaar) betekent het volgen van 3 
theoriebijeenkomsten. Als Proeve van bekwaamheid moet je met een logboek aantonen 
zowel de theorie als de praktijk te beheersen. 
 
De opleiding tot waarnemer/beoordelaar (vanaf 21 jaar) vraagt het volgen van een aantal 
theorietische lessen, het meelopen met een waarnemer/beoordelaar, het onder 
begeleiding van een beoordelaar 3 beoordelingen doen. Met een portfolio moet je 
aantonen zowel de theorie als de praktijk te beheersen. 
 
In de Topklasse wordt gespeeld met een schotklok, en gewerkt met een jurytafel. De 
juryleden moeten een certificaat jurylid hebben, te behalen door deel te nemen aan één 
scholingsbijeenkomst. 
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2. DSV en de arbitrage 
 

2.1 Huidige situatie 

DSV heeft in 2009 het masterplan van de KNKV uitgewerkt in een plan voor DSV. Met dit 
plan heeft arbitrage met de arbitragecommissie een inbedding gekregen in de organisatie 
van DSV. Er waren een aantal doelstellingen, waaronder het komen tot voldoende KNKV 
scheidsrechters om te voldoen aan te fluiten wedstrijden KNKV (rompregeling) en het 
opleiden van voldoende gediplomeerde verenigingsscheidsrechters. 
 
Een nulmeting (van de KNKV) geeft inzicht in de mate waarin DSV arbitrageproof te 
noemen is; wat de sterke punten en de aandachtspunten zijn.  
Hieruit blijkt: 
Dat de inbedding van arbitrage in de club goed is, het jaarlijkse actieplan verdiend 
aandacht.  
Er is budget beschikbaar voor het opleiden en er zijn vrijwilligers in arbitragefuncties die 
tijd en aandacht aan de opleidingen willen schenken.  
De ontvangst van scheidsrechters is redelijk goed verzorgd.  
Er is een systeem van toewijzen van wedstrijden aan scheidsrechters. 
 
Er is bij DSV respect voor de scheidsrechter, dit is geborgd in de cultuur. In de heetst van 
de strijd op een fatsoenlijke manier uiten dat je een beslissing betwijfeld is acceptabel, 
echter onrespectabel gedrag als schreeuwen, vloeken of erger is niet acceptabel. Hierop 
worden speelsters, coaches en supporters meteen aangesproken (ook evt de 
tegenpartij). Dit is zelden nodig. 
 
Op basis van het huidige aantal DSV-teams dat deelneemt aan het wedstrijdkorfbal (en 
de ambitie om met een minstens 1 jeugdteam terug te keren in wedstrijdkorfbal, naar een 
totaal van 3 teams in wedstrijdkorfbal), zullen door KNKV-scheidsrechters en 
beoordelaars van DSV per seizoen (veld en zaal) circa 52 wedstrijden voorzien moeten 
worden. Een extra team in wedstrijdkorfbal betekent ongeveer 17 extra wedstrijden. 
Er is een bonus malus systeem van toepassing. Voor elke wedstrijd die de club te weinig 
fluit krijg je een boete en voor elke wedstrijd die we extra fluiten ontvangen we een 
bonus. De bond stelt tevens een ondergrens vast (in ons geval 30 wedstrijden). Schiet je 
daar onder dan worden wedstrijdpunten in mindering gebracht. 
De opgelopen twee jaren hebben we voldoende kunnen leveren en ontvingen we een 
bonus: seizoen 2013-2014 +18 wedstrijden 420,- 
            seizoen 2014-2015 +18 wedstrijden 420,- 
Opgemerkt moet worden dat onze KNKV scheidsrechters om op nul uit te komen 
gemiddeld om de week op pad moeten. In het seizoen 2013 hadden we een KNKV 
scheidsrechter die wekelijks op pad ging. Hij is inmiddels gestopt. Om hem te vervangen 
is een KNKV scheidsrechter en beoordelaar opgeleid. In 2016 is weer een KNKV 
scheidsrechter opgeleid. Hiermee blijft het in principe haalbaar genoeg scheidsrechters 
te leveren. 
 
De doelstelling dat wedstrijden gefloten worden door gediplomeerde scheidsrechters is 
niet gehaald; zitten op 30%. 
Opgeleid tot jeugdscheidsrechter:  2 leden 
Opgeleid tot vereningingsscheidsrechter: 8 leden 
Opgeleid tot KNKV scheidsrechter:  4 leden (1 niet praktiserend) 
Niet opgeleide scheidsrechters:   20 leden 
Voor een voldoende bezetting is het nodig 13 scheidsrechters op te leiden. 
 
Bij DSV is de basis afspraak dat seniorenleden en A jeugd verplicht zijn wedstrijden te 
fluiten, tenzij ze een andere grote taak binnen de club hebben zoals trainer/coach of 
bestuurslid zijn. Hierdoor fluit elk beschikbaar lid 3 tot 4 wedstrijden per jaar.  
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De rol van scheidsrechter is nog steeds een rol waar de meeste leden tegen op zien. Ze 
denken dat ze het niet kunnen en zien op tegen eventueel commentaar.  
Waar mogelijk wordt in de scheidsrechtersindeling rekening gehouden met eigen 
wedstrijden en trainingen, met wensen in het niveau van fluiten, met werk. Na een 
indeling moet de scheidsrechter zelf een vervangster regelen als ze de wedstrijd niet kan 
of wil fluiten. Het blijkt bij het toewijzen dat er een overcapaciteit is voor scheidsrechters 
van de jongste jeugd en een ondercapaciteit voor de oudere jeugd en de wedstrijden op 
woensdagavond. 
 
DSV heeft een intensieve samenwerking met korfbalvereniging EDN. De meeste 
jeugdteams zijn gecombineerde teams. De arbitragecommissies van beide clubs zijn 
samen gaan werken. Ieder is verantwoordelijk voor de arbitrage in de eigen club, echter 
in de wedstrijdtoewijzing werd uitgeruild en de verenigingsbegeleiders werkten samen. 
M.i.v. seizoen 2016-2017 zijn de leden EDN uit de arbitragecommissie gestopt. Zorg is 
hoe dit bij EDN opgepakt wordt en er ontstaat hierdoor een tekort in de 
verenigingsbegeleiders. 
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2.2 Gewenste situatie: het scheidsrechtersplan van DSV 

 
Motto arbitrage DSV 
Het motto van de KNKV wordt door DSV als volgt vertaald: 
 
 
 
 
 
 
Gedragscode en gastvrouwschap 

DSV kent de volgende algemene omgangsregels, welke ook van toepassing zijn op de 
arbitrage: 
 
3 Gouden regels: 
- Respecteer iedereen die binnen de (korfbal)sport actief/passief bezig is. 
- Wees sportief zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 
- Iedereen wordt geacht een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer binnen onze 
vereniging. 
 
- De scheidsrechter 

Deze dient gezien en gewaardeerd te worden als een vrijwilliger. Iemand die zijn vrije tijd 
opoffert om ervoor te zorgen dat jij kunt gaan korfballen! 

 

- De coaches/trainsters 

Ook dit zijn vrijwilligers die op hun manier en niveau hun best doen om het onze leden te 
begeleiden in zo goed mogelijk en met zo veel mogelijk plezier te korfballen. Zij verdienen 
dat er naar ze geluisterd wordt en dat iedereen zijn best doet.  
 
- De tegenstanders 

We willen graag winnen maar altijd volgens de voor iedereen bekende normen en waarden. 
Dat willen zeggen; niet schelden, niet opzettelijk proberen te blesseren en met respect 
behandelen. 

 
De KNKV scheidsrechters en beoordelaars worden bij de seniorenwedstrijden ontvangen 
door een bestuurslid. Deze zorgt voor een drankje voor, tijdens en na de wedstrijd (ook een 
drankje voor een partner die mee is), zorgt voor een beschikbare kleedkamer en een ruimte 
om de wedstrijdadministratie en evt nabespreking te kunnen doen. 
Op zaterdag wordt deze taak door de coach van het team gedaan.  
 
  

Zonder scheidsrechters geen sport! Scheidsrechters worden gerespecteerd en 
gewaardeerd. Scheidsrechters hebben vertrouwen in hun kunnen en in de waarderende 

omgeving. 
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Structuur 

 
In de arbitragecommissie zit een bestuurslid als linking pin. 
De arbitragecommissie wordt gevormd door een scheidsrechterscoordinator en 
verenigingsbegeleiders. 
 
Taken verenigingsbegeleider: 

- het begeleiden van scheidsrechters in opleiding en overige scheidsrechters. Insteek is: 
van spelbegeleider naar scheidsrechter met een toenemende zelfredzaamheid 
- waar nodig instructie geven in het digitale wedstrijdformulier 
- bewaken van de voortgang in de diverse opleidingen 
- enthousiast maken van leden tot opleiden tot scheidsrechter 
- maakt de concept scheidsrechtersindeling 
- ondersteunt de planning van het fluiten tijdens trainingen 
- mede inhoud geven aan informatie- scholingsbijeenkomsten 
 
Taken scheidsrechterscoordinator: 

- maken concept meerjarenplan en jaarlijks actieplan en uitvoering begeleiden 
- Vaststellen scheidsrechtersindeling 
- communicatie scheidsrechterszaken naar de leden 
- plannen en coordineren informatie en scholingsbijeenkomsten 
- contactpersoon naar KNKV toe, volgt KNKV zaken actief. 
 
 
Afspraken m.b.t. de arbitrage 

1. Alle speelsters senioren en jeugd vanaf B junioren (15 jaar) halen het 
Spelregelbewijs.  
Dit geldt niet verplicht voor speelsters Midweek en recreanten, is wel aanbevolen. 

2. Alle speelsters senioren en jeugd vanaf A1 (16 jaar) zijn verplicht tot het fluiten van 
wedstrijden, tenzij de speelster een andere grote taak heeft zoals trainer/coach, lid 
van het bestuur of lid van een commissie (met seizoenlang taken). Zij zullen verzocht 
worden op te leiden tot gediplomeerd jeugd- of verenigingsscheidsrechter 
De teams midweek en recreanten leveren per team minstens 3 scheidrechters. 

3. Bij de scheidsrechtersindeling geldt: 
- een speelsters wordt niet ingedeeld als haar team een wedstrijd moet spelen. 
- een selectiespeelster of A speelster wordt niet ingedeeld tijdens een training 
(andere teams mogelijk wel) 
- er wordt rekening gehouden met het gewenste niveau van fluiten (i.r.t. 
opleidingsniveau). Er kan geen garantie op gegeven worden. 
- er kan helaas geen rekening gehouden worden met andere persoonlijke 
verplichtingen zoals werk. 
- blijkt iemand ingedeeld op een wedstrijd die iemand niet kan of wil fluiten dan zorgt 
de speelster zelf voor vervanging. Dit wordt gecorrigeerd op de lijst bij het 
wedstrijdveld, zodat voor een team altijd duidelijk is wie er komt. 

4. De scheidsrechter is op tijd bij de wedstrijd (een half uur van te voren), ziet er sportief 
gekleed uit en heeft een fluitje bij zich. (DSV zorgt bij elke seizoenstart voor fluitjes en 
een stopwatch welke geleend kan worden.) 
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Doelstellingen 

 
 
 
 
 
 
 
Doelstelling 1 Voldoende gediplomeerde scheidsrechters  
Bij DSV wordt in seizoen 2019-2020 80% van de wedstrijden (exclusief de wedstrijden 
welpen en recreanten) geleid door gediplomeerd scheidsrechters. 
 
Uitgaande van de huidige 125 te fluiten wedstrijden, de huidige teams (4 senioren, 2 
midweek, 2 A jeugd, 2 midden jeugd en 2 jongere jeugd) en het fluiten van max 4 
wedstrijden voor een scheidsrechter per seizoen hebben we nodig: 
9 jeugdscheidsrechters 
14 verenigingsscheidsrechters 
8 overig voor wedstrijden opleiding en niet gediplomeerden 
 
Dit betekent dat er opgeleid moet worden: 
7 jeugdscheidsrechters 
6 verenigingsscheidsrechters 
Elk jaar leiden we 4 scheidsrechters op. Na het inlopen van de achterstand moeten er 2 
of 3 per jaar opgeleid worden, om de evt uitstroom te compenseren. 
 
In de huidige groep van niet gediplomeerde scheidsrechters zitten voldoende leden die in 
staat zijn gediplomeerd scheidsrechter te zijn. Zij zullen benaderd en gestimuleerd 
worden tot de opleiding. Als de achterstand in gehaald is, zal telkens het doorstromende 
jeugdlid gestimuleerd worden tot opleiden. Zij worden hierin begeleid door de 
verenigingsbegeleider en door iemand van de KNKV. 
Bij het slagen wordt de scheidsrechter in het zonnetje gezet op de website, facebook en 
krijgt een leuke attentie. 
 
Het fluiten van een wedstrijd moet haast net zo vanzelfsprekend zijn als het spelen van 
een wedstrijd. Hierdoor is de drempel tot de rol van scheidsrechter zo klein mogelijk. 
Hier zetten we de volgende specifieke acties in: 
- C en B jeugdleden gaan in trainingen van een ander team het onderdeel ‘partij-spel’ 
fluiten (10 minuten). Zij doen dit per seizoensdeel minstens 1x De trainsters van de B en 
C worden verzocht de speelsters te helpen met het maken van de afspraken hierover 
met andere teams. De trainster van het andere team ondersteunt en stimuleert de oefen-
scheidsrechter. 
- De A jeugdleden (vanaf 16 jaar) worden ingedeeld op welpen wedstrijden. Zij worden in  
1 seizoen minstens 3x begeleid door een verenigingsbegeleider met de insteek: ‘Ben de 
spelbegeleider; durf te fluiten’. Zij ontvangen een informatiemap en een attentie. Na 
afronding van deze stap kunnen ze verder de opleiding in tot jeugdscheidsrechter. 
 
Doelstelling 2 Blijven voldoen aan Rompregeling KNKV scheidsrechters 

Er zijn 4 tot 5 KNKV scheidsrechters nodig om te voldoen aan de in de rompregeling 
gestelde aantal te fluiten wedstrijden in het wedstrijdkorfbal.  
Met de huidige 3 KNKV scheidsrechters en 1 beoordelaar lukt het, echter zij moeten vaak 
op pad. Om hun te kunnen behouden moet gezorgd worden dat de druk tot moeten gaan 
niet te hoog wordt. Zeker ook omdat In de combinatie met andere taken/verplichtingen 
(zelf speelster of coach zijn of werk) niet altijd haalbaar is de wedstrijden toegewezen te 
krijgen die men zou willen. 

De wedstrijden korfbal bij DSV worden grotendeels geleid door gekwalificeerde 
scheidsrechters, waarmee ze een belangrijk aandeel hebben in het korfbal. 

De scheidsrechter voelt zich gewaardeerd en ondersteund en heeft voldoende 

vertrouwen in eigen kunnen. 
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Gezocht gaat worden onder huidige speelsters en oud speelsters of er een kandidaat 
voor de opleiding is die het team tot 5 kan aanvullen. 
 
Doelstelling 3 Duidelijk en ‘eerlijk’ planningssysteem scheidsrechtersindeling 

De afspraken staan hier boven genoemd. Elk jaar worden alle leden die in aanmerking 
komen tot het fluiten op een lijst gezet. Aangetekend wordt als mensen uitgezonderd 
worden vanwege een andere grote taak. Aangetekend wordt ook het opleidingsniveau en 
evt wensen in indeling.  
In het schema wordt opgenomen hoeveel wedstrijden er per seizoen toegewezen zijn. 
Er is ook ruimte voor het beschrijven van incidenten, zoals een evt niet opkomen of een 
wedstrijd met veel weerstand. 
Het schema is altijd  ter inzage. 
 
Doelstelling 4 Communicatie en bijscholing in draaiboek/jaarplan 

Op basis van het kader in dit scheidsrechtersplan wordt elk jaar (in mei) een actiejaarplan 
voor het komende seizoen gemaakt in de vorm van een draaiboek. 
Hierin is aandacht voor: 
- Jaarlijks in de ALV aandacht voor nieuwe spelregels, of een aantal spelregels onder de 
loep. 
- Aandacht voor (vernieuwde) spelregels op de website en facebookpagina 
- De arbitragecommissie is aanwezig in de leidstersvergaderingen (2x per jaar). 
Bespreken hier evt vernieuwde spelregels, zaken als het digitale wedstrijdformulier, 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit de verenigingsbegeleiders, rol van de coaches naar 
de scheidsrechter toe, gedragscode, ervaringen etc. 
- het werven van leden die in de opleiding gaan en het verstrekken en onderhouden van 
goede informatiemappen. 
- t.b.v. de week van de scheidsrechter wordt alle teams gevraagd op hun eigen wijze (uit 
en thuis) de scheidsrechter te bedanken in woord, gebaar en met een presentje. 
 
De scheidsrechtersindeling wordt naar leden gemaild, komt op de website en wordt 
opgehangen op het sportcomplex. 
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3. Begroting seizoen 2016 – 2017  / 2017 - 2018 

 

Soort Naam aantal Per stuk totaal 

Opleidingen Verenigingsbegeleider 
Spelregelbewijs 
Jeugdscheidsrechter 
Verenigingsscheidsrechter 
KNKV scheidsrechter 
KNKV beoordelaar 
Jury 

1 
? 
3 
3 
1 
- 
2 

75,- 
? 
45,- 
40,- 
40,- 
100,- 
15 

  75,- 
   ? 
135,- 
120,- 
  40,- 
 
  30,- 

Activiteiten Shirts 
Informatiemappen/folders 
Presentjes (fluitjes / 
stopwatch ) 
Bedankje KNKV scheidsrechters 
Presentaties 

4 
 
5 
6 
5 

35,- 
 
2,- 
7,- 
5,- 

140,- 
  40,- 
  10,- 
  42,- 
  25,- 
  25,- 
 

totaal    682,- 
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4. Bijlagen 
 
 
Draaiboek seizoen 2016 – 2017 
Begeleidingsformats 
Informatiesets 
Folders 
 


