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Inleiding 
Deze richtlijn is geschreven om duidelijkheid te creëren ten aanzien van de aanwijzing van 
jeugd- en verenigingsscheidsrechters. Jeugd- en verenigingsscheidsrechters worden 
aangewezen voor wedstrijden in de breedtekorfbal (zowel jeugd, junioren als senioren).  
 
Taak 
Binnen KF. De Walden is het de taak van de scheidsrechterscommissie, en dan in het 
bijzonder het commissielid dat belast is met de aanwijzing, om voor deze wedstrijden een 
scheidsrechter aan te wijzen. Voor de taakverdeling binnen de scheidsrechterscommissie 
verwijs ik naar het document: scheidsrechterscommissie KF De Walden- Algemene 
informatie.  
Er zijn ongeveer 216 wedstrijden per seizoen die gefloten moeten worden door jeugd- en 
verenigingsscheidsrechters van KF. De Walden.  
 
Elke wedstijd een passende scheidsrechter 
Elke wedstrijd moet voorzien zijn van een scheidsrechter dat het niveau aan kan. De 
wedstrijd moet leuk zijn voor zowel scheidsrechter als de spelers. Als een scheidsrechter 
boven of onder zijn niveau fluiten is niet leuk en niet goed voor de wedstrijd.  
 
Binnen KF De Walden worden de scheidsrechters ingedeeld naar hun afgeronde 
scheidsrechters-cursus. De scheidsrechters zijn te categoriseren in 4 soorten: 
Jeugdscheidsrechter EF, Jeugdscheidsrechter BDC, Verenigingsscheidsrechter en KNKV-
scheidsrechter. Daarnaast hanteren we bij KF De Walden ook nog de categorie 
“Scheidsrechter in opleiding”.  
 
Een actuele indeling kunt u vinden in het document: Indeling leden verenigingsarbitrage KF 
De Walden.  
 
Elk lid dat is opgeleid tot scheidsrechter wordt in de overeenkomstige categorie geplaatst.  
Dit betekend dat een lid altijd een wedstrijd fluit waarvoor hij of zij is opgeleid. Een lid dat 
hoger is opgeleid kan altijd lager fluiten (voorbeeld: verenigingsscheidsrechter fluit 
jeugdwedstrijd in categorie BCD).  
 
Er zijn omstandigheden dat een jeugd- of verenigingsscheidsrechter wordt aangewezen op 
een wedstrijd die niet overeenkomt met de categorie waarin hij of zij is geplaats. Denk aan 
ziekte, doorgroeien scheidsrechter of “nood breekt wet”. Het kan dus voorkomen dat een 
scheidsrechter een niveau hoger fluit dan hij of zij is ingedeeld (voorbeeld: scheidsrechter 
BCD fluit juniorenwedstrijd in de breedtekorfbal).  
 



Een lid dat wel gediplomeerd scheidsrechters is, maar al op andere wijze actief is binnen de 
vereniging wordt in beginsel niet aangewezen als scheidsrechter. Ook hier gelden de eerder 
genoemde uitzonderingen.  
 
De aanwijzing 
Zodra het programma bekend is, gaat de aanwijzer aan de slag. De aanwijzer hanteert het 
volgende schema: 

1. Inventarisatie thuiswedstrijden breedtekorfbal; 
2. Aanwijzen scheidsrechter uit de juiste categorie;  
3. Controleren of de aangewezen scheidsrechters geen wedstrijd hebben; 
4. Definitieve aanwijzing via sportlink/app; 
5. Publicatie scheidsrechterschema op site en clubblad; 

 
Eigen verantwoordelijkheid 
De aanwijzing is definitief, hetgeen inhoudt dat de aangewezen jeugd- of 
verenigingsscheidsrechter verantwoordelijk is voor de geplande activiteit. Afzeggen kan niet 
bij de scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie geeft daarom ook altijd het 
advies als je niet kunt, ruil dan met een andere scheidsrechter of regel vervanging. Niet 
komen op dagen is geen optie! Momenteel worden er geen consequenties verbonden aan 
het niet komen opdagen. Laten we dit ook zo houden.  
Wel kan de aangewezen scheidsrechter is overleg met de scheidsrechtercommissie opzoek 
naar een oplossing.  
Indien er tijdig een andere scheidsrechter is gevonden, kan de aanwijzer het digitaal 
wedstrijdformulier aanpassen. De coach van de thuisspelende ploeg kan ook de 
scheidsrechter op het formulier veranderen.  
Indien een jeugd- of verenigingsscheidsrechter vooraf aangeeft enkele dagen niet te kunnen 
fluiten door werk of andere verplichtingen, wordt daar rekening mee gehouden bij de 
aanwijzing.  
 


