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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan arbitrage 2016-2020. Een beleidsplan dat moet bijdrage aan het succes 
van KF De Walden (hierna: KFdW). Naast sportief succes en behoud van de korfbalsport in de regio, is 
het ook belangrijk om succesvol te zijn op het brede terrein van Arbitrage.  Ook de KNKV is tot dit 
inzicht gekomen en heeft derhalve een Masterplan Arbitrage KNKV opgesteld. Binnen dit masterplan 
is aandacht geschonken aan de opbouw van arbitrage binnen de KNKV en verenigingen die lid zijn 
van de korfbalverbond. Tevens is er getracht aansluiting te zoeken bij de campagne “Korfbal 
zichtbaar sportief”. Het masterplan van de KNKV zien wij als een richtlijn, waarbij ruimte is gelaten 
voor eigen invulling. Met de adviezen uit het masterplan en eigen invulling zijn we tot het beleidsplan 
gekomen dat hier nu voor u ligt.   
 
De nieuwe koers die door de KNKV is ingezet op het terrein van (verenigings-) arbitrage is niet de 
enige reden geweest die de scheidsrechterscommissie heeft doen besluiten om een nieuw 
beleidsplan te formuleren. KFdW is een fusievereniging waardoor je te maken krijgt met lusten, maar 
ook lasten. Arbitrage is een van de lasten binnen het hele fusie proces. KV. DFD en KC. Tietjerk 
hanteerden op het terrein van arbitrage verschillende invalshoeken. Daar komt bij dat de fusie zelf 
ook de nodige wijzigingen te weeg heeft gebracht. Te denken valt aan de uitbreiding van het aantal 
wedstrijden dat meetelt voor de Rompregeling Arbitrage,   waardoor de vereniging confronteert 
wordt met sportieve en financiële sancties. Ook valt te denken aan het aantal wedstrijden dat moet 
worden voorzien van jeugd- en verenigingsscheidsrechters; dit aantal is toegenomen. U kunt ook nog 
denken aan werving, opleiding, begeleiding, gastheerschap en sportklimaat.  
 
Nu de fusie bijna geheel ten einde is en met ingang van seizoen 2017/2018 er één vereniging is, lijkt 
het de scheidsrechterscommissie een gepast moment om spijkers met koppen te slaan en een 
beleidsplan te maken waarmee KFdW de eerste jaren na daadwerkelijke fusie vooruit kan. Het 
tijdperk van pappen en nathouden is voorbij.  
 
In hoofdstuk 2 wordt een in algemene bewoordingen een korte samenvatting gegeven van het 
Materplan Arbitrage KNKV. Hoofdstuk 3 schenkt aandacht aan de Rompregeling Arbitrage. In 
hoofdstuk 4 wordt bekeken hoe de arbitrage binnen KFdW is geregeld. Hoofdstuk 5 formuleert de 
doelstellingen en uitwerkingen daarvan. Hoofdstuk 6 brengt in kaart welke kosten verbonden zijn 
aan dit plan. Hoofdstuk 7 geeft een plaatje hoe het kader er eind seizoen 2019/2020 uit ziet. Nuttige 
links worden gegeven in hoofdstuk 8.   
 
Laten we KFdW ook succesvol maken op het brede terrein van arbitrage zodat we sportief nog 
succesvoller zullen worden en korfbalsport in de regio behouden! 
 
Leeuwarden, september 2016 
 
Rutger Kloosterman 
Voorzitter scheidsrechterscommissie KF. De Walden 
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2. Samenvatting Masterplan Arbitrage KNKV 

2.1. Inleiding Masterplan Arbitrage KNKV 
De KNKV heeft een Masterplan Arbitrage 2007-2011 opgesteld.  De organisatie van arbitrage binnen 
de korfbalvereniging staat centraal, zodat de continuïteit en kwaliteit van de arbitrage binnen de 
korfbalsport gewaarborgd wordt.  Onder arbitrage wordt verstaan: 
 

 KNKV- scheidsrechters welke wedstrijdkorfbal fluiten bij andere verenigingen; 

 Jeugd- en verenigingsscheidsrechters die over het algemeen op eigen veld wedstrijden 
fluiten; 

 De scheidsrechtersbeoordelaars en de scheidsrechtersbegeleiders die arbiters op hun 
kwaliteit beoordelen of over een langere periode begeleiden tijdens hun opleidingstraject 
naar een hoger niveau; 

 De verenigingsbegeleiders die jeugd- en verenigingsscheidsrechters, als dan niet tijdens hun 
opleidingstraject.  

 
De KNKV laat zich in dit plan leiden door de constatering dat het fluiten van wedstrijden de laatste 
tientallen jaren steeds minder geambieerd wordt door korfballers. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door het toenemen van het aantal verplichtingen die het fluiten met zich meebrengt en 
de toenamen van agressie en verbaal geweld op het korfbalveld.  
 

2.2. Doelstellingen Masterplan Arbitrage KNKV 
Aan de doelstellingen van het masterplan worden uiteindelijk consequenties verbonden voor 
verenigingen die hier niet aan bijdragen. De doelstellingen zijn: 
 

1. In 2011 dient tenminste 90% van alle competitiewedstrijden gefloten te worden door 
gekwalificeerde scheidsrechters. Dit was al het geval bij wedstrijden die worden gefloten 
door KNKV- scheidsrechters. Echter in 2011 moeten ook alle (jeugd)scheidsrechters, die 
op verenigingsniveau fluiten, een opleiding hebben gehad en daarom gekwalificeerd 
(jeugd)scheidsrechter zijn. 

2. Er zal sprake moeten zijn van een neerwaartse trend in het aantal excessen op de velden. 
Het aantal gegeven rode en gele kaarten is hier geen absolute graadmeter.  

3. Tevredenheidsonderzoek moet aangegeven dat de scheidsrechters zich in toenemende 
mate tevreden voelen. Het gaat hierbij om de wijze waarop de KNKV de scheidsrechters 
faciliteiten biedt, maar ook op de wijze waarop de verenigingen en de teams met 
sportiviteit en respect omgaan.  

4. De afschaffing van de verplichte levering van scheidsrechters in 2012. Wanneer de 
doelstellingen gehaald worden de hoeveelheid scheidsrechters toeneemt, zal de 
leveringsplicht afgeschaft worden.  

 
2.3.  Verschillende functies in het Masterplan Arbitrage KNKV 

In het masterplan wordt gesproken over verschillende functies, welke hieronder verder toegelicht 
worden. 
 
Jeugdscheidsrechter 
De jeugdscheidsrechter fluit de jeugdwedstrijden in de ‘niet wedstrijdkorfbal’ klassen. Dit betekend 
alles onder hoofdklasse. Deze scheidsrechters hebben de module jeugdscheidsrechter afgerond. 
Deze module is te behalen met de basisopleiding A voor het leiden van E- en F-Jeugd en met 
basisopleiding B voor de B-, C- en D-Jeugd.  
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Verenigingsscheidsrechter 
Deze scheidsrechter fluit breedtekorfbal wedstrijden op het eigen veld. Hij heeft de module 
vereningsscheidsrechter breedtekorfbal senioren en A-Jeugd afgerond (na behalen van basismodule 
B).  
 
KNKV-scheidsrechter 
Deze scheidsrechter fluit wedstrijd korfbal en heeft de module KNKV-scheidsrechter wedstrijdkorfbal 
afgrond (na de basismodule B).  Deze scheidsrechters worden ook wel de bondsscheidsrechters 
genoemd of officials.  
 
Scheidsrechtersbeoordelaar/scheidsrechterwaarnemer 
De scheidsrechtersbeoordelaar en de scheidsrechterswaarnemer hebben hun module KNKV-
beoordelaar of KNKV-waarnemer afgrond (na de basismodule B). Zij beoordelen of waarnemen 
(extern) scheidsrechters op hun kwaliteit. Tevens kunnen zij de verengingsscheidsrechters en 
jeugdscheidsrechters begeleiden tijdens hun opleiding naar een hoger niveau.  
 
Verenigingsbegeleider 
De verenigingsbegeleider heeft binnen de eigen vereniging een belangrijke taak. Hij of zij begeleidt 
de (jeugd)scheidsrechters al dan niet tijdens hun opleidingstraject. Hij heeft een coachende rol 
richting de arbitrage van de vereniging. Het is goed mogelijk dat één verenigingsbegeleider meerdere 
verenigingen begeleid.  
 

2.4. Opleidingen 
Door het volgen van een opleiding kun je gediplomeerd scheidsrechter, beoordelaar of waarnemer 
worden. Er bestaan verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Deze opleidingen kunnen 
veelal via de computer gevolgd worden. Het examen wordt schriftelijk/digitaal in de regio 
afgenomen door een KNKV afgevaardigde.  
 
Na het theoretische gedeelte volgt een praktijk gedeelte waarbij (toekomstige) scheidsrechters 
worden beoordeeld en begeleid. Na het behalen van de theorie en een positieve praktijkbeoordeling 
is men gediplomeerd scheidsrechter.  
Deze certificering blijft geldig, er is geen sprake van verplichte bijscholingscursussen. Wel wordt 
aangeraden eens per jaar een scheidsrechterinformatie avond bij te wonen waar toelichting wordt 
gegeven over eventuele spelregelwijzigingen.  
 
Wanneer je scheidsrechter wilt worden moet je eerste een module basisopleiding volgen. Er bestaat 
de module basisopleiding A welke bestemd is voor ouders die de jongere jeugd willen gaan fluiten (E- 
en F-Jeugd) en een module B voor overige. Aangeraden wordt om alleen module A te volgen 
wanneer er slechts geringe korfbalkennis bestaat. Junioren en senioren wordt aangeraden om met 
module basisopleiding B te starten.  
 
De basismodule A geeft toegang tot de vervolgopleiding module jeugdscheidsrechter EF.  
Basismodule B geeft toegang tot de module jeugdscheidsrechter EF en jeugdscheidsrechter BCD, 
module verenigingsscheidsrechter breedtekorfbal senioren en A jeugd, module KNKV-scheidsrechter 
wedstrijdkorfbal, module verenigingsbegeleider en module beoordelaar/waarnemer.  Hetgeen 
hiervoor is omschreven kunt u ook terugvinden in het onderstaande figuur.  
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Figuur 1: Schematisch weergave van opleidingsstructuur 

 
 

2.5. Korfbalmasterz 
Korfbalmasterz is een onderdeel van het programma korfbal zichtbaar sportief te maken. 
Korfbalmasterz is een spelregelkennis-test voor alle leden van de korfbalvereniging vanaf  15 jaar. 
Een dergelijke spelregelkennis-test zorgt ervoor dat arbitrage een onderdeel wordt van het 
verenigingsbeleid en moet een verandering teweegbrengen binnen de cultuur.  
 
Korfbalmasterz maakt tegenwoordig onderdeel uit van het hier bovenomschreven 
opleidingsstructuur. De spelregeltest wordt gelijk geschakeld met de basisopleiding B. Als in dit stuk 
verder wordt gesproken over basisopleiding B, kan daar ook gelezen worden de spelregeltest 
Korfbalmasterz.  
 

2.6. Betekenis Masterplan Arbitrage voor KF de Walden  
Het Masterplan Arbitrage geeft een aantal handvatten voor het opzetten en onderhouden van een 
scheidsrechtersorganisatie, met als doel structureel te voorzien in voldoende gekwalificeerde 
scheidsrechters voor alle niveaus. Daarnaast moet er ook oog worden gehouden voor 
kwaliteitsbewaking, er moeten dus ook voldoende beoordelaars, waarnemers en 
verenigingbegeleiders zijn.  Arbitrage moet op een structurele wijze in de organisatie zijn verwerkt.  
 
In het onderstaande figuur kunt u zien hoe het masterplan adviseert om arbitrage binnen de 
vereniging te organiseren.  Tevens wordt een kort woord geschonken aan de diverse functies.  
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Figuur 2: Organogram volgens Masterplan Arbitrage KNKV 

 
Portefeuillehouder in bestuur  
Aanspreekpunt voor scheidsrechterscommissie. Heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
arbitrage.  
 
Voorzitter scheidsrechterscommissie 
Eerste aanspreekpunt vanuit bestuur. Is verantwoordelijk voor het goede functioneren van de 
scheidsrechterscommissie en werkt samen met overige leden ervan aan de realisatie van de 
doelstellingen. Roept de commissie regelmatig bijeen. Zorgt voor de publiciteit.  
 
Scheidsrechterscoördinator  
Dit is een gecombineerde functie van voorzitter en aanwijzer. Indien de verenging relatief groot is 
dient het voorkeur om de functie van aanwijzer en voorzitter gescheiden te houden.  
 
Aanwijzer 
Verzorgt de aanwijzing van de verenigingsscheidsrechters, de jeugdscheidsrechters, de 
scheidsrechters in opleiding.   
 
Verenigingsbegeleider  
Verzorgt de praktijkopleiding van de aspirant-scheidsrechters na het behalen van hun theorie-
examen (basismodule B).  Coacht de overige jeugd- en verenigingsscheidsrechters.  
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Wedstrijdcommissaris 
Een door het KNKV verplicht gestelde functionaris die elke speeldag toeziet op het juiste verloop van 
de wedstrijden en de ontvangst van onder andere de KNKV-scheidsrechters.  
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3. Rompregeling Arbitrage KNKV 
 

3.1.  Inleiding Rompregeling Arbitrage KNKV 
Elke vereniging dient KNKV-scheidsrechters en beoordelaars te leveren voor het wedstrijdkorfbal.  
Het niet leveren of onvoldoende leveren van KNKV-scheidsrechters of KNKV-beoordelaars leidt tot 
sportieve en financiële sancties. De regeling is inmiddels vernieuwd door de regeling die is 
vastgesteld op 18 juni 2016. Deze laatste regeling is vastgesteld voor meerdere seizoenen en is 
derhalve van kracht  t/m seizoen 2020/2021. Het gaat hier te ver om de gehele regeling uit te leggen 
en dus zal dit hoofdstuk zich beperken tot een kleine samenvatting van de regeling.  

 
3.2. Uitleg Rompregeling Arbitrage KNKV 

Elke vereniging moet een aantal scheidsrechters en beoordelaars leveren. De regeling is opgedeeld in 
twee competities (veld en zaal).  Het systeem is voor beide competities gelijk en ook maakt de 
regeling geen onderscheid tussen een scheidsrechter of beoordelaar.  Ook juryvoorzitters tellen mee. 
Aangezien KFdW momenteel geen team heeft spelen in een competitie waar gebruik wordt gemaakt 
van een jurytafel, besteed ik daar verder geen aandacht aan.   
 
Hoeveel scheidsrechters/waarnemers leveren? 
Men kijkt eerst naar het aantal thuiswedstrijden (wedstrijden met assistent-scheidsrechter tellen 
dubbel). Vervolgens moet men dit aantal vermenigvuldigen met de factor 1,25 (in de oude regeling 
was dit nog 1,3). Men krijgt nu het aantal wedstrijden waarvoor men een scheidsrechter moet 
leveren. De aanwijzing geschiedt overigens via het bondsbureau.  Men kan naast scheidsrechters ook 
beoordelaars regelen. Het aantal te leveren scheidsrechters is daarnaast ook afhankelijk van 
deelname aan bekercompetities, beslissingswedstrijden en deelname aan NK’s.  
 
Sancties 
Het niet kunnen voldoend aan de verplichting die hierboven berekend is kan twee gevolgen hebben. 
Er zijn twee sancties mogelijk, te weten een sportieve en financiële.  
Voor elke wedstrijd waar geen scheidsrechter is geleverd verbeurt de vereniging een boete van 5 
rekeneenheden. In september 2016 bedraagt 1 rekeneenheid € 5,95.   
De sportieve sanctie wordt doorgaans als vervelend aangemerkt. De vereniging is verplicht 75% van 
zijn verplichting na te komen. Indien 75% niet wordt behaald, zal dat puntenaftrek opleveren bij de 
seniorenteams in de reserveklassen. Deze punten worden in mindering gebracht bij het volgende 
seizoen. Een team kan dus bij aanvang competitie -1 starten in de ranking.  
De regeling kent ook een impuls, naast de straffen, in de vorm van financiële beloning. Indien de 
vereniging meer scheidsrechters levert dan verplicht, ontvangt zij een bonus. De bonus bedraagt 4 
rekeneenheden. Hier geldt wel een restrictie van 12 wedstrijden.  
 
Afwijkende telling en afrekening 
Er kunnen zich een aantal situaties voordoen die zich lenen voor een afwijkende telling van een 
gefloten wedstrijd. U moet denken aan bekerwedstrijden, beslissingswedstrijden en deelname aan 
NK’s. Deze wedstrijden tellen dubbel mee voor de vereniging als die een scheidsrechter leveren. Ook 
kan het zijn dat de scheidsrechter niet komt opdagen. Gezien de bovenstaande variabelen wordt er 
aan het einde van een seizoen een definitieve uitwerking inzake de rompregeling gepubliceerd, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zaal- en veldcompetitie.  
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4. KF de Walden & Arbitrage 
 

4.1. Inleiding  
KFdW is een product van samenwerking tussen KV. DFD en KC. Tietjerk. Beide verenigen hanteerden 
een ander beleid ten aanzien van arbitrage, hetgeen ook tot de nodige complicaties heeft geleid. Dit 
beleidsplan is er onder andere om beleid te uniformiseren.  Om een duidelijk beeld van de arbitrage 
binnen KFdW te krijgen is het noodzakelijk om kort stil te staan bij de leveringsplicht van 
scheidsrechters van beide verenigingen. Volledigheidshalve vermeld ik dat hier gekeken is naar het 
laatste jaar voorafgaand aan de samenwerking. In dit jaar hanteerde de KNKV al de nieuwe 
Rompregeling ten aanzien van de leveringsplicht.  Voor de werking van de rompregeling verwijs ik 
naar het vorige hoofdstuk.  
 

4.2. KV. DFD en KC. Tietjerk & Arbitrage 
Over het oude regime van de leveringsplicht van scheidsrechters en beoordelaars aan de KNKV had 
KV. DFD te maken met een totale boete van € 504,00 en 3 punten in mindering bij de zaalcompetitie, 
voor het veld was de boete € 448,00 en 2 punten in mindering. KC. Tietjerk had te maken met een 
boete van € 224,00 en 2 punten in minder bij de zaalcompetitie. Voor het veld gold een boete van  
€ 280,00 en 2 punten in mindering. In 2013 heeft de KNKV een nieuwe Rompregeling Arbitrage 
(welke aangepast is per 13 juni 2016) aangenomen. In het seizoen 2013/2014 was er voor het eerst 
een samenwerking tussen beide verenigingen, hetgeen betekent dat er voor de rompregeling naar 
beide verenigingen wordt gekeken. Voor veld resulteerde dit in een boete van € 1368,00 en 0 punten 
in mindering in seizoen 2014/2015. Zaalcompetitie leverde een boete op van € 1895,40 en 3 punten 
in mindering voor het seizoen 2014/2015. Seizoen 2014/2015 was het eerste jaar dat alle 
seniorenteams uitkwamen in de competitie onder de naam van KFdW.  
 

4.3. KF de Walden & Arbitrage 
4.3.1. Uitwerking rompregeling 2015/2016 

De samenwerking loopt enige jaren en dus kan er ook een uitwerking worden gegeven van de 
levering van scheidsrechters van KFdW aan de KNKV. Als uitgangspunt geldt hier de rompregeling van 
juli 2013 toegepast op het seizoen 2015/2016. Voor de veldcompetitie dienden er 69 scheidsrechters 
en/of beoordelaars geleverd te worden. In totaal zijn er  78 wedstrijden gefloten door KNKV-
scheidsrechters die verbonden zijn aan KFdW, hetgeen geresulteerd heeft in een bonus bedrag van  
€ 210,60 en geen toepassing sportieve sanctie in het seizoen 2016/2017. Voor de zaalcompetitie 
geldt dat er 65 scheidsrechter geleverd dienden te worden. 66 wedstrijden zijn er gefloten, hetgeen 
geleidt heeft tot een bonus van € 23,40 en geen toepassing sportieve sanctie in het seizoen 
2016/2017. Dit lijken mooie cijfers. Het verdient hier opmerking dat de waarheid minder 
rooskleuriger is. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst hebben er diverse scheidsrechters van KFdW 
gefloten in de bekercompetities en is er een scheidsrechter twee maal actief geweest op een NK. 
Hierdoor zijn er wedstrijden dubbel gaan tellen, waardoor het aantal gefloten wedstrijden is 
toegenomen. Dat scheidsrechters actief zijn in bekercompetities en op NK ’s mag niet als zekerheid 
worden aangenomen en dus valt de uitwerking rompregeling 2015/2016 hoger uit dan normaal het 
geval zou zijn. Ten tweede wil het bestuur dat er geen enkel team met punten in minder begint aan 
de competitie. Dit heeft het bestuur doen besluiten om externe scheidsrechters te laten fluiten voor 
KFdW, hetgeen kosten met zich meebrengt. De verenging is erbij gebaat dat er een KNKV-
scheidsrechter bij komt en dat er twee leden worden opgeleid tot beoordelaar.  
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Figuur 3: Uitwerking rompregeling zaal & veld seizoen 2015/2016 

 
 

4.3.2. Verenigingsarbitrage binnen KF de Walden 
Los van de leveringsplicht aan de KNKV hebben we als vereniging de plicht om 
verenigingsscheidsrechters en jeugdscheidsrechter aan te wijzen op wedstrijden waarvoor de bond 
geen scheidsrechter beschikbaar stelt.  Helaas is het de realiteit dat we hierin te kort schieten. Vooral 
bij de jeugd is het eerder regelmaat dan uitzondering dat er wedstrijden door niet-opgeleide 
scheidsrechters worden geleidt.  Bij breedtekorfbalwedstrijden in de categorie senioren en junioren 
worden deze wedstrijden wel geleidt door gediplomeerde verenigingsscheidsrechters. De aandacht 
van de scheidsrechterscommissie moet dan ook worden gevestigd op werving en opleiding van 
jeugdscheidsrechters EF en BCD.   
 
Naast een tekort aan beoordelaars en KNKV-scheidsrechters en jeugdscheidsrechters EF en BCD is de 
aanwijzing binnen KFdW ook probleem dat op zichzelf staat. De aanwijzer heeft problemen om 
genoeg scheidsrechters te vinden en daarnaast komen er ook jeugdscheidsrechters en 
verenigingsscheidsrechters niet op dagen. Ook wordt er geklaagd over het niveau van de verenigings-
arbitrage. KFdW beschikt over een verenigingsbegeleider, welke niet actief begeleid aangezien deze 
zelf actief fluit voor de KNKV.  
 
Resumerend kan er gezegd worden dat er een tekort aan opgeleide jeugdscheidsrechters is en 
daarnaast is de komst van een KNKV-scheidsrechter noodzakelijk. Ook de komst van twee 
beoordeelaars en een verenigingsbegeleider zou de situatie sterk verbeteren. Per aanvang seizoen 
zijn er 5 KNKV-scheidsrechters actief (Eelco Linthof, Andries van der Meer, Gert Willem Bonnema, Jan 
van der Veen en Rutger Kloosterman) en géén beoordelaars. Dit is te weinig om te voldoen aan de 
rompregeling en de verenging arbitrage-vriendelijk te maken. Wel beschikken beide verenigen over 
leden die een opleiding hebben afgrond op het terrein van arbitrage. Een overzicht van deze vindt u 
hieronder.  
 



Beleidsplan Arbitrage KF De Walden 2016-2020 opgesteld door R. Kloosterman – september’16 12 
 

 
 
Figuur 4: Overzicht arbitrage opgeleide leden, bron: KNKV 

 
4.3.3. Organisatie arbitrage binnen KF de Walden 

Op dit moment (aanvang seizoen 2016/2017) bestaat de scheidsrechterscommissie uit 4 personen. 
De commissie bestaat uit: 

a. Voorzitter; 
b. Aanwijzer jeugd- en verenigingsscheidsrechters;   
c. Opleider/verenigingsbegeleider;   
d. Ondersteunend lid;  

 
 In het document  “scheidsrechterscommissie- algemene informatie” wordt nadere informatie 
gegeven. Hierin wordt een taakomschrijving gegeven en wordt aangegeven wie welke functie 
bekleed. Daarnaast kan men er ook in vinden hoe er met de leden  wordt gecommuniceerd.  
 
Voor een vereniging als KFdW is een vierkoppig  scheidsrechterscommissie genoeg, indien er onder 
de verantwoordelijke leden van de commissie genoeg vrijwilligers ressorteren.  De aanwijzer moet 
genoeg jeugd- en verenigingsscheidsrechters hebben en de opleider/verenigingsbegeleider moet 
genoeg aspirant-scheidsrechters hebben. Het vinden van genoeg vrijwilligers is moeilijk. Naast de 
scheidsrechterscommissie hebben andere commissie daar ook last van.   
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De scheidsrechterscommissie ziet het volgende ideaalplaatje wat betreft de (verenigings-)arbitrage. 
In dit onderstaande figuur is de verplichting uit de rompregeling meegenomen.  
 

Soort scheidsrechters Aantal Inzetbaarheid 

Jeugdscheidsrechters EF 12 Minimaal 2x per 4 weken  

Jeugdscheidsrechters  BCD 12 Minimaal 2x per 4 weken  

Verengingsscheidsrechters  
senioren en A  

6 Minimaal 2x per 4 weken 

KNKV scheidsrechters 6-8 Wekelijks afhankelijk van 
aanwijzing KNKV 

 

Soort begeleidend functionaris  Aantal Inzetbaarheid 

Verenigingsbegeleider 3-4 1 x per 2 weken  

KNKV beoordelaar 3-4 1 x per 2 weken 

 
 

4.3.4. Arbitrage binnen sportklimaat 
Scheidsrechters missen vaak de verenigingssfeer, doordat zij actief zijn buiten de vereniging. Dit geldt 
in mindere mate voor de verenigingsscheidsrechters en de jeugdscheidsrechters. Doordat 
scheidsrechters weinig meekrijgen van de verenigingssfeer is het belangrijk om de hun 
vrijwilligerswerk te erkennen en te waarderen. Veelal hangt de sfeer van “moeten” in plaats van 
“plezier” omtrent het scheidsrechter werk. Daarbij komt ook het commentaar wat aan de zijlijn 
wordt gegeven over de genomen beslissingen van een arbiter. Dergelijke zaken dragen niet bij tot 
het enthousiasmeren om een wedstrijd te fluiten.  De KNKV heeft zich sterk gemaakt voor dit laatste 
doormiddel van een campagne. “Samen naar een veiliger sportklimaat” of te wel Fair Play moet 
bijdrage aan een goede sfeer tijdens wedstrijden, kennis van spelregels bij spelers, begeleiders en 
publiek. Respect naar elkaar en naar de scheidsrechters. Een veilig sportklimaat is een breed terrein 
dat steeds in ontwikkeling is. KFdW heeft zich aangesloten bij de campagne van de KNKV om korfbal 
zichtbaar sportief te krijgen. Regelmatig wordt het “shake-hands” project door de commissie onder 
de aandacht gebracht bij de leden en hangen er gedragscodes in de kleedkamers en kantine.  
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5. Doelstellingen & Uitwerkingen  
 
Nu het Materplan Arbitrage KNKV, de rompregeling KNKV, de geschiedenis van de betrokken 
verenigingen en de huidige stand van zaken is beschreven, is het tijd om doelstellingen te 
formuleren.  Na de doelstellingen worden ook de uitwerkingen hiervan besproken.  
 

5.1. Doelstellingen 
Voor de komende periode (2020) heeft de scheidsrechterscommissie de volgende doelen gesteld: 

1. Opstellen en opzetten van een effectief arbitragebeleid en een scheidsrechterscommissie 
binnen de organisatie van KF de Walden;  

2. Verplichting nakomen uit rompregeling arbitrage; 
 
Halen van doelstelling KNKV om vereniging arbitrage-proef te zijn in 2020 door: 
3. Groeien naar 5 verenigingsscheidsrechters; 
4. Groeien naar 3 verenigingsbegeleiders; 
5. Van géén KNKV-beoordelaar naar 3 KNKV-beoordelaars; 
6. Elk jaar 4 jeugdscheidsrechters (EF/ BCD) erbij; 
7. Elk jaar 1 KNKV-scheidsrechter erbij; 
8. Cultuurverandering a.d.h.v. “Korfbal zichtbaar sportief” en “Fair Play”.  

 
5.2 Uitwerking doelstellingen  
1. Het hebben van een goede scheidsrechterscommissie (organisatie) binnen KFdW is 

noodzakelijk. Noodzakelijk om continuïteit te waarborgen voor de organisatie, opleiding & 
begeleiding en leveringsplicht aan de bond.  
De scheidsrechterscommissie dient daarom te gaan werken met een jaarplan, met daarin 
doelstellingen, organiseren van activiteiten voor dat jaar en het jaar daarop, een begroting 
met een jaarverslag. Het algemeen bestuur dient een lid te hebben met 
scheidsrechterszaken als aandachtsgebied.  
 

2. De komende seizoenen moet er hard gewerkt worden om te voldoen aan de leveringsplicht 
uit de rompregeling arbitrage. Vooral de sportieve sanctie moet worden voorkomen, gezien 
de wens van het algemeen bestuur. Daarnaast moet er getracht worden de financiële sanctie 
zo laag mogelijk te houden. Er dienen binnen het gegeven tijdsbestek (2020) 3 tot 5 leden 
opgeleid te worden tot KNKV-scheidsrechter, zodat zij op wekelijkse basis buiten de 
vereniging kunnen fluiten. We gaan er dan vanuit dat de bestaande groep van KNKV-
scheidsrechters actief blijft fluiten.  
 

3. Elk seizoen 1 tot 2 verenigingsscheidsrechters opleiden. Te denken aan senioren die wel 
willen fluiten maar geen KNKV-scheidsrechter willen worden. 
 

4. Elk jaar 1 verenigingsbegeleider erbij, zodat hier een groep vrijwilliger ontstaat die 
scheidsrechters in opleiding en beginnende scheidsrechters wekelijks kunnen begeleiden. 
Momenteel heeft KFdW 1 verengingsbegeleider die momenteel actief is als KNKV-
scheidsrechter en hierdoor geen tijd heeft om scheidsrechters in opleiding of beginfase te 
begeleiden. Gezien de inhoud van de vrijwilligerstaak is het verstandig hier een grotere groep 
vrijwilligers voor te organiseren, zodat doorloop makkelijk mogelijk is.  
 

5. Actief gaan zoeken naar mensen die een opleiding tot KNKV-beoordelaar of KNKV-
waarnemer willen gaan volgen en daarna ook daadwerkelijk KNKV-scheidsrechters willen 
gaan begeleiden en beoordelen. Doelstelling is om in 2020 3 KNKV-beoordelaars binnen de 
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vereniging te hebben. Deze personen moet uit de vijver gehaald worden van oud-
scheidsrechters en niet-spelende leden. 
 

6. Elk jaar 4 jeugdscheidsrechters BCD en/of EF erbij. Hiervoor dus elk jaar 10 leden aanmelden 
voor de basisopleiding B om vervolgens het vervolgtraject te doorlopen. Mogelijkheid is om 
de A-jeugd, die geen functie binnen de jeugdopleiding bekleden, te verplichten deze cursus 
te volgen.  
 

7. Zelfde als doelstelling 2. Elk jaar 1 KNKV-scheidsrechter opleiden. Kijken naar 
jeugdscheidsrechter BDC of verenigingsscheidsrechter die wil doorstromen naar KNKV-
scheidsrechter. Ook is er de mogelijkheid om een junior of senior gelijk op te leiden tot 
KNKV-scheidsrechter na behalen basisopleiding B.  
 

8. Het werken aan “Fair Play”. Hiervoor wort verwezen naar het KNKV-verenigingshandboek 
“Sportiviteit en Respect”. Een aparte werkgroep die zich onder verantwoording van het 
algemeen bestuur hiermee bezig gaat houden lijkt de beste werkbare oplossing. De 
scheidsrechterscommissie kan hier wel een ondersteunden rol in betekenen.  
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6. Financieel 
 
6.1.  Begroting seizoen 2016/2017 
 

SOORT DOELSTELLING NAAM AANTAL PER STUK TOTAAL 

Opleidingen Nr. 4 Verenigingsbegeleiders 1 € 75,00 € 75,00 

 Nr. 5 KNKV-beoordelaar 1 € 90,00 € 90,00 

 Nr. 6 Basisopleiding B 10 € 20,00 € 200,00 

 Nr. 6. KorfbalmaterZ 40 € 0,00 € 0,00 

 Nr. 6 Jeugdscheidsrechter BDC/ 
EF 

4 € 40,00 € 160,00 

 Nr. 3 Verenigingsscheidsrechters 2 € 40,00 € 80,00 

 Nr. 7 KNKV-scheidsrechter 1 € 40,00 € 40,00 

Activiteit Nr. 1 Publiciteit 1 € 40,00 € 40,00 

 Nr. 1 Activiteit & diversen  1 € 350,00 € 350,00 

 Nr. 2 Voorkomen sancties 
rompregeling KNKV 

1 € ?   

 

TOTAAL     € 1035,00 

 

 Zoals eerder vermeldt in dit beleidsstuk, worden er kosten gemaakt om de sportieve sanctie 
te voorkomen. Deze kosten staan hier niet vermeldt aangezien deze kosten bij het bestuur 
thuis horen. 

 
6.2 Begroting seizoen 2017/2018 

 

SOORT DOELSTELLING NAAM AANTAL PER STUK TOTAAL 

Opleidingen Nr. 4 Verenigingsbegeleiders 1 € 75,00 € 75,00 

 Nr. 5 KNKV-beoordelaar 1 € 90,00 € 90,00 

 Nr. 6 Basisopleiding B 10 € 20,00 € 200,00 

 Nr. 6. KorfbalmaterZ 40 € 0,00 € 0,00 

 Nr. 6 Jeugdscheidsrechter BDC/ 
EF 

4 € 40,00 € 160,00 

 Nr. 3 Verenigingsscheidsrechters 1 € 40,00 € 40,00 

 Nr. 7 KNKV-scheidsrechter 1 € 40,00 € 40,00 

Activiteit Nr. 1 Publiciteit 1 € 40,00 € 40,00 

 Nr. 1 Activiteit & diversen  1 € 350,00 € 350,00 

 Nr. 2 Voorkomen sancties 
rompregeling KNKV 

1 € ?   

 

TOTAAL     € 995,00 

 

 Zie hierboven.  
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6.3 Begroting seizoen 2018/2019 
 

SOORT DOELSTELLING NAAM AANTAL PER STUK TOTAAL 

Opleidingen Nr. 4 Verenigingsbegeleiders 1 € 75,00 € 75,00 

 Nr. 5 KNKV-beoordelaar 1 € 90,00 € 90,00 

 Nr. 6 Basisopleiding B 10 € 20,00 € 200,00 

 Nr. 6. KorfbalmaterZ 40 € 0,00 € 0,00 

 Nr. 6 Jeugdscheidsrechter BDC/ 
EF 

4 € 40,00 € 160,00 

 Nr. 3 Verenigingsscheidsrechters 1 € 40,00 € 40,00 

 Nr. 7 KNKV-scheidsrechter 1 € 40,00 € 40,00 

Activiteit Nr. 1 Publiciteit 1 € 40,00 € 40,00 

 Nr. 1 Activiteit & diversen  1 € 350,00 € 350,00 

 Nr. 2 Voorkomen sancties 
rompregeling KNKV 

1 € ?   

 

TOTAAL     € 995,00 

 
 

 Zie hierboven. 
 
6.4 Begroting seizoen 2019/2020 
 

SOORT DOELSTELLING NAAM AANTAL PER STUK TOTAAL 

Opleidingen Nr. 4 Verenigingsbegeleiders 0 € 75,00 € 0,00 

 Nr. 5 KNKV-beoordelaar 0 € 90,00 € 0,00 

 Nr. 6 Basisopleiding B 10 € 20,00 € 200,00 

 Nr. 6. KorfbalmaterZ 40 € 0,00 € 0,00 

 Nr. 6 Jeugdscheidsrechter BDC/ 
EF 

4 € 40,00 € 160,00 

 Nr. 3 Verenigingsscheidsrechters 0 € 40,00 € 0,00 

 Nr. 7 KNKV-scheidsrechter 1 € 40,00 € 40,00 

Activiteit Nr. 1 Publiciteit 1 € 40,00 € 40,00 

 Nr. 1 Activiteit & diversen  1 € 350,00 € 350,00 

 

TOTAAL     € 790,00 
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7. Arbitrage kader binnen KF de Walden eind seizoen 2019/2020 
 

7.1.  Invulformulier KNKV 
Blijkens het invulformulier van de KNKV, ingevuld in september 2016, moet onze aandacht 
gevestigd worden op jeugd- en verenigingsscheidsrechters.  
 

 
Figuur 5: Invulformulier KNKV inzake arbitrage, ingevuld in september 2016 

 
7.2.  Situatie eind seizoen 2019/2020 
 
Rekening houden met het slagen van het vermelde in het beleidsplan Arbitrage 2016-2020 van 
KF de Walden, zekere aanpassingen daargelaten, zal dit uiteindelijk leiden tot een goedwerkende 
scheidsrechtercommissie die er voor zorgt dat de arbitrage binnen de vereniging goed is verzorgd 
(elke wedstrijd een passende jeugd – of verenigingsscheidsrechter), er zelfstandig voldaan wordt 
aan de rompregeling (en dus geen sancties) en er een positieve sfeer om arbitrage heen hangt.  
Het kader komt dan nagenoeg overeen met het schema dat hierboven is getoond.  
 
Het kader ziet er dan als volgt uit. 
 

Soort Scheidsrechters Aantal nu Nodig Bereikt Nog nodig  

Jeugdscheidsrechter EF ? 12   

Jeugdscheidsrechter BDC ? 12   

Verenigingsscheidsrechter 1 6   

KNKV-scheidsrechter 4 6-8   

Soort begeleidend functionaris 

Verengingsbegeleider  1 3-4   

KNKV-beoordelaar 0 3-4   

Soort besturend functionaris  

Voorzitter 1 1   

Aanwijzer 1 1   

Opleiding  0 1   

Ondersteunend lid 1 1   
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8. Nuttige links  
 
Verenigingsarbitrage: 
http://www.knkv.nl/arbitrage/verenigingsarbitrage/masterplan-arbitrage/  
Informatie over Masterplan Arbitrage KNKV en opzetten verenigingsarbitrage.  
 
Richtlijnen: 
http://www.knkv.nl/arbitrage/verenigingsarbitrage/beleidsplan-arbitrage/ 
Richtlijnen voor het opzetten van verenigingsarbitrage.  
 
Opleidingen: 
http://www.knkv.nl/arbitrage/opleidingen/ 
Informatie over alle arbitrale basisopleidingen en vervolgopleidingen.  
 
Rompregeling Arbitrage: 
http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/rompregeling-arbitrage/ 
Informatie over de Rompregeling Arbitrage en de definitieve vaststellingen onderverdeeld in 
seizoen en competities.  
 
Toolkit: 
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/korfbal-zichtbaar-sportief/toolkit-arbitrageproof/ 
Toolkit en instrumenten om verschillende onderdelen van verenigingsarbitrage te laten 
functioneren.  
 
 

  

http://www.knkv.nl/arbitrage/verenigingsarbitrage/masterplan-arbitrage/
http://www.knkv.nl/arbitrage/verenigingsarbitrage/beleidsplan-arbitrage/
http://www.knkv.nl/arbitrage/opleidingen/
http://www.knkv.nl/arbitrage/algemene-info/rompregeling-arbitrage/
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/korfbal-zichtbaar-sportief/toolkit-arbitrageproof/
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