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1 Inleiding 
 
Tijdens de deelname aan het thematraject ‘Besturen met een visie’ in 2011, is door 
dameskorfbalvereniging ‘de Peelkorf’ een analyse gemaakt betreffende de vereniging. Hieruit kwam 
als verbeterpunt het scheidsrechtersbeleid naar voren. Naar aanleiding van deze analyse is een plan 
opgesteld: “Masterplan arbitrage De Peelkorf 2014-2018 en verder” en “Masterplan arbitrage De 
Peelkorf 2017-2020 en verder” dat de vereniging zal helpen om scheidsrechters te werven, te 
begeleiden en te behouden. 
 
Voor u ligt de derde update: “Club arbitrage De Peelkorf 2020-2023 en verder”. 
 
In dit plan staat beschreven hoe wij als vereniging verder uitvoering willen geven aan de 
doelstellingen van het Masterplan Arbitrage van het KNKV. In Bijlage 1 vindt u een link naar het 
Handboek arbitrage van het KNKV.  
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2 Huidige situatie De Peelkorf  

2.1 Wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal 
De Peelkorf bestaat in het seizoen 2019/2020 uit: 

• Twee seniorenteams die wedstrijdkorfbal spelen (S1, S2). 

• Vier jeugdteams die wedstrijdkorfbal spelen (A1, A2, B1, C1).   

• Een seniorenteam dat breedtekorfbal speelt op zondag (S3). 

• Twee seniorenteams die breedtekorfbal spelen op woensdag in de buitencompetitie en één 
seniorenteam die breedtekorfbal speelt op woensdag in de binnencompetitie. 

• Een seniorenteam (recreanten), dat op de woensdag een eigen competitie speelt, met minder 
wedstrijden.  

• Elf jeugdteams die breedtekorfbal spelen via KNKV (A3, A4, C2, D1, D2, E1, E2, E3, F1, F2, F3). 
 
Huidige arbitrale kader 
De Peelkorf beschikt over:  

• 1 actieve KNKV-scheidsrechters;  

• 2 KNKV-scheidsrechters in opleiding; 

• 2 verenigingsscheidsrechters breedtekorfbal senioren en A-jeugd; 

• Geen verenigingsbegeleider; 

• Geen beoordelaar; 

• 3 juryvoorzitters; 

• 15 schotklokbediende;  

• 15 tijdwaarnemers. 
 
Verder is er een scheidsrechterscommissie. Zij komen minimaal 4 keer per seizoen bijeen om 
scheidsrechterszaken te bespreken en actiepunten uit te voeren. Met als doel de doelstellingen te 
bereiken, beschreven in dit plan (Hoofdstuk 3).  
 
De scheidsrechterscommissie deelt de scheidsrechters in bij alle thuiswedstrijden van 
breedtekorfbalteams. Bij de B- en C-jeugd wordt per speelster gekeken of zij wil fluiten. De speelsters 
vanaf de 16 jaar zijn verplicht om minimaal 1 wedstrijd te fluiten per seizoen. Vanaf de senioren ben 
je verplicht om minimaal 4 wedstrijden per seizoen te fluiten. Jeugdtrainsters/- leidsters fluiten 
minder/geen wedstrijden.  

2.2 Verplichtingen vanuit het KNKV 
Aantal te fluiten/beoordelen wedstrijden 

• Per gespeelde thuiswedstrijd door een wedstrijdteam moet 1,25 KNKV-beoordelaar/KNKV-
scheidsrechter geleverd worden.  

• Dat betekent voor: 
o De veldcompetitie: Aantal thuiswedstrijden (40)+ bekerwedstrijden * 1,25 = 50 

wedstrijden te fluiten/boordelen wedstrijden door een KNKV-
scheidsrechter/beoordelaar 

o De zaalcompetitie: Aantal thuiswedstrijden (36) + bekerwedstrijden * 1,25 = 45 
wedstrijden te fluiten/beoordelen wedstrijden door een KNKV-
scheidsrechter/beoordelaar. 

• Bij de wedstrijden van Senioren 1 en A1 wordt tijdens de zaalcompetitie gespeeld met schotklok. 
Hierdoor is de verplichting ontstaan tot het leveren van een gecertificeerde juryvoorzitter voor 
elke thuiswedstrijd. Verengingsjuryvoorzitters tellen mee als 0,5 wedstrijd voor de rompregeling. 
Het bedraagt hier een totaalaantal van 14 wedstrijden.  
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Boetes 

• Voor het niet voldoen aan de arbitrageverplichting betaalt de vereniging een boete van €29,75 
per te weinig gefloten of beoordeelde wedstrijd aan het KNKV.  

• Sinds seizoen 2011-2012 volgt er puntenaftrek voor niet-standaardteams van verenigingen die 
onder bepaalde 75% gefloten wedstrijden zitten. Dat betekent voor: 

o De veldcompetitie: minimaal 29 wedstrijden fluiten/beoordelen 
o De zaalcompetitie: minimaal 27 wedstrijden fluiten/beoordelen 

2.3 Samenwerking met andere verenigingen 
Op dit moment heeft De Peelkorf geen samenwerkingsverband met andere verenigingen. 

2.4 Sfeer en Fair Play 
Een goede sfeer tijdens de wedstrijden, kennis van spelregels bij spelers, begeleiding en publiek, 
respect naar elkaar en naar de scheidsrechter, dit alles is samen te vatten onder Fair Play. 
Deze sfeer is bij De Peelkorf goed.  
 
Momenteel worden de scheidsrechters opgevangen en welkom geheten door de leidsters of coaches 
van de eigen teams. Ook wordt er na de wedstrijd door de speelsters en coaches een hand gegeven 
aan de scheidsrechter. Feit blijft dat een voortdurend proces van bijbrengen van spelregelkennis en 
van normen en waarden in de sport belangrijk is en blijft. We willen dit onderwerp dan ook blijvend 
oppakken. In bijlage 3 staat de gedragscode.  
 
 



 7 

3 Gewenste situatie de Peelkorf  
 
De Peelkorf is ervan overtuigd dat het fluiten (en ook beoordelen) weer zó leuk moet worden dat het 
niet meer als een verplichting gezien wordt, maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en 
het lidmaatschap van de vereniging. 
 
Hoofddoelstelling 

Korfbalvereniging de Peelkorf wil haar leden de mogelijkheid bieden om te spelen op 
wedstrijdkorfbal- én op breedtekorfbalniveau. Dit betekent dat het scheidsrechtersbestand 
aanzienlijk uitgebreid dient te worden, om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het KNKV. 
Het fluiten moet zó leuk worden, dat het niet langer als een verplichting gezien wordt, maar als een 
vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging.  

 

Doelstellingen 2020-2023 

Verenigingsbreed: 

• Spelende leden van 14 jaar en ouder zijn in het bezit van een Korfbalmasterz diploma.  

Wedstrijdkorfbal: 

• Een gediplomeerde scheidsrechter/beoordelaar voor 95 wedstrijden leveren, en voor het 
benodigde aantal beker-, beslissings- en NK-wedstrijden, die op de door het KNKV aangegeven 
locatie gaat fluiten. 

• Per wedstrijdteam 1,25 KNKV-scheidsrechter/beoordelaar.  
Dat zijn dus ongeveer 13 KNKV-scheidsrechters/beoordelaars ervan uitgaande dat elke 
scheidsrechter/beoordelaar gemiddeld 7 wedstrijden per seizoen fluit/beoordeelt. 

• Voor zowel Senioren 1 als A1 wordt gestreefd naar een minimumaantal van 2 juryvoorzitters. In 
totaal dus 4 juryvoorzitters. 

• Een hoger aantal dan 13 gediplomeerde KKV-scheidsrechters/beoordelaars is uiteraard zeer 
welkom. Er zal dan ook naar gestreefd worden zoveel mogelijk scheidsrechters te werven.  

Breedtekorfbal:  

• Voor iedere thuiswedstrijd wordt een scheidsrechter aangewezen, in het bezit van een Korfbal 
Masterz diploma. 

• Het streven is dat seniorenleden minimaal 4 wedstrijden per seizoen fluiten en/of begeleiden, A-
leden van 16+ minimaal 1 wedstrijd per seizoen fluiten en bij de B- en C-leden wordt per 
speelster gekeken of zij willen fluiten.   

 
Benodigd arbitrale kader 
Uitgaande van het bovenstaande aantal teams, is minimaal nodig: 

• Dertien KNKV-scheidsrechters/beoordelaars ervan uitgaande dat elke 
scheidsrechter/beoordelaar gemiddeld zeven wedstrijden per seizoen fluit/beoordeelt.  

• Negen scheidsrechters senioren breedtekorfbal.  

• Seniorenleden zijn in het bezit van Korfbal Masterz diploma en fluiten elk 4 breedtekorfbal 
wedstrijden per seizoen (uitgezonderd diegenen die een team coachen). 

• Drie verenigingsbegeleiders. 

• Vier juryvoorzitters (gemiddeld twee per team met schotklok) 

• Twee scheidsrechterscoördinatoren  
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4 Organisatie  
Uitgedrukt in een organogram zou de wenselijke organisatiestructuur er als volgt uitzien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Uitleg functionarissen  
 
Portefeuillehouder in bestuur 
Aanspreekpunt voor scheidsrechterscommissie. Heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
arbitrage. 
 
Voorzitter scheidsrechterscommissie 
Eerste aanspreekpunt vanuit bestuur. Is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 
scheidsrechterscommissie en werkt samen met overige leden ervan aan de realisatie van de 
doelstellingen. Roept de commissie regelmatig bijeen.  
 
Scheidsrechterscoördinator 
Verzorgt de aanwijzing van de verenigingsscheidsrechters, de jeugdscheidsrechters, de 
scheidsrechters in opleiding. Verzorgt daarnaast de aanwijzing van de overblijvende wedstrijden aan 
de verschillende teams, die dan zelf moeten zorgen dat een van het team de aangewezen wedstrijd 
leidt. Tevens heeft de scheidsrechterscoördinator contact met de (verenigings-)begeleider(s) om te 
zorgen dat de verenigingsscheidsrechters, jeugdscheidsrechters en scheidsrechters in opleiding de 
juiste begeleiding krijgen.  
 

Portefeuillehouder in 
bestuur 
Carine Houben 

Scheidsrechtercommissie 
Anneke Huijbers-Cox (voorzitter) 
Mariska Coopmans 
Janne Geelen 
Julia Michels 

Wedstrijdsecretaris 
Anita van Dijck (senioren) 
Math van der Wielen (jeugd) 

KNKV-scheidsrechters 
Julia Michels 
 
 

Beoordelaars/waarnemers 
 

Scheidsrechterscoördinatoren  
Mariska Coopmans 
Julia Michels 

Verenigingsbegeleider(s) 
 

Verenigingsscheidsrechters 
Laurie Loonen-De Wit  
Jacqueline Swinkels 
 

Scheidsrechters in 
opleiding (KNKV) 
Jolijn Spreeuwenberg 
Floor Smits 
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Verenigingsbegeleider 
De verenigingsbegeleider verzorgt de praktijkopleiding van aspirant-scheidsrechters na het behalen 
van hun theorie-examen. Coacht de overige verenigings- en jeugdscheidsrechters. 
De scheidsrechters die niet officieel in opleiding zijn, maar nog weinig ervaring hebben met het 
fluiten, worden ook bijgestaan door begeleiders. Deze personen hebben zelf ervaring met het fluiten 
van jeugdwedstrijden, waardoor zij deze beginnende scheidsrechters van basisvaardigheden in het 
fluiten kunnen voorzien. 
 
Wedstrijdsecretaresse 
Oefenwedstrijden en wedstrijden die op verenigingsnaam worden toegewezen komen binnen bij de 
wedstrijdsecretaresse. Zij sturen die vervolgens door naar de scheidsrechterscommissie, waarna er 
een planning wordt gemaakt door de scheidsrechterscommissie. 
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5 Activiteitenplan 2020-2023  
Korfbalvereniging de Peelkorf kan tot nu toe niet het gewenste aantal KNKV-
scheidsrechters/beoordelaars leveren voor de gespeelde wedstrijden. Een nieuw scala aan 
scheidsrechters (die mogelijk willen doorstromen) zal nodig zijn om zowel op wedstrijdkorfbal- als op 
breedtekorfbalniveau te kunnen blijven spelen.  
 

Activiteit Toelichting  Tijdspad 
 

1. Jeugdleidersbijeenkomst • Informeren over activiteiten SR-commissie 

• Stimuleren jeugdspeelsters te laten fluiten 
tijdens training 

• Gouden regels onder aandacht brengen 
Geplastificeerde versie bevindt zich in elke 
teamklapper 

• Spelregelwijzigingen 

• Speelsters stimuleren om Korfbalmasterz 
te doorlopen. 

• Speelsters stimuleren tot fluiten 
wedstijden. 

• Tijdens eindpartijtje op de training; 
kinderen laten fluiten. 

• Heeft elk team een fluitje? Fluitje ook 
meenemen naar de trainingen. 

• Als het team geen fluitje meer heeft: 
doorgeven aan de 
scheidsrechterscommissie (niet uit SR-
lokaal nemen) 

• Uitleg geven over hoe de scheidsrechters 
ingedeeld worden. 

• Goede ontvangst van de scheidsrechter, 
zoals je iemand thuis zou ontvangen. 

• Bedanken van de scheidsrechter na de 
wedstrijd. 

• Erop wijzen dat er hesjes zijn 
‘scheidsrechter in opleiding’. 

• Aankondigen dat we ook weer clinics gaan 
organiseren. 

• Mochten jullie ideeën hebben waar we 
aandacht aan kunnen besteden, laat het 
weten! 

• Zijn er meiden die enthousiast zijn over 
het fluiten, laat het weten! 

• Fluiten is ook een uitdaging binnen de 
sport! 

Begin seizoen 

2. Korfbalmasterz-avond  • Speelsters die van de C naar de B-jeugd 
overgaan; speelsters die 14 worden of zijn 
geworden. 

• Kennisoverdracht spelregels 

• Stimuleren jeugdspeelsters te laten fluiten 

Begin seizoen  
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3. Clinics jeugd- en 
seniorenteams 

• Kennisoverdracht spelregels 

• Stimuleren om speelsters te laten fluiten 

Wedstrijdteams in 
najaar, 
breedteteams in 
voorjaar 

4. Arbitrageplan 
verspreiden 

Informeren vereniging en omgeving omtrent 
beleid 

Oktober/november 
(jaarvergadering) 

5. Week van de 
scheidsrechter 

Aandacht aan Fairplay besteden (samen met 
voetbal) 

Oktober 

6. Stimuleren behalen 
Korfbalmasterz  

• Elke speelster vanaf de 14 jaar moet de 
Korfbalmasterz halen.  

• Herinnering sturen wanneer iemand het 
nog niet behaald heeft. 

Continu proces 

7. Werven KNKV-
scheidsrechters 

• Bij speelsters polsen of ze een opleiding 
willen doen. 

• Speelsters een opleiding aanbieden en 
ondersteuning bieden.  

Continu proces 

8. Verenigingsbegeleider 
aanstellen 

Volgend seizoen gaat de opleiding voor KNKV-
scheidsrechter veranderen, waardoor het 
mogelijk is dat huidige KNKV-scheidsrechters 
verenigingsbegeleider kunnen worden.  

Begin volgend 
seizoen  

9. Verdelen te fluiten 
breedtekorfbal 
wedstrijden 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de 
speelsters die graag meer willen fluiten en 
potentieel KNKV-scheidsrechter willen/kunnen 
worden.  

Continu proces 

10.  PR • Elke maand een leuk nieuwtje op 
Facebook. 

• Aan het begin van het seizoen een 
nieuwsbrief over de stand van zaken voor 
komend seizoen, uitleg rompregeling en 
uitleg opleidingen.  

• Elke maand status rompregeling op de site 
zetten 

Elke maand en 
begin van het 
seizoen 
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6 Ondernomen acties 2012-2019 
 

1. Scheidsrechters zijn bang dat zij te maken krijgen met commentaar van 
speelsters/coaches/publiek.  

Update 1: Er zijn hesjes bedrukt voor jonge scheidsrechters. Op de rug staat de tekst: 
“scheidsrechter in opleiding”, waardoor commentaar verminderd wordt. Deze shirts/hesjes liggen 
in het scheidsrechterslokaal op het sportpark.   

Update 2: Organiseren van een Fair Play Weekend. Tijdens dit weekend zijn de gedragsregels 
ingevoerd. Deze zijn opgehangen in lokalen en kantine, gepubliceerd op de website, uitgedeeld 
aan coaches, speelsters, publiek en tegenstanders. Het weekend is uitgevoerd in samenwerking 
met de voetbalafdeling.  

Update 3: Gouden regels onder de aandacht gebracht bij speelsters en coaches/leidsters. Jonge 
speelsters krijgen begeleiding en senioren speelsters kunnen vragen aan de 
scheidsrechterscommissie of ze begeleiding kunnen krijgen.  

 

2. Seniorenleden vervullen ook andere taken (trainen/coachen) 

Update 1: Aanstellen van een vrijwilligerscoördinator, die zich bezighoudt met het inzetten van 
vrijwilligers verenigingsbreed. Eventueel zou, totdat deze coördinator is aangesteld, aan het begin 
van het seizoen overleg kunnen plaatsvinden tussen de jeugdcoördinator en 
scheidsrechterscoördinator.  

Update 3: Mariëlle Arts is aangesteld al vrijwilligerscoördinator om overzicht te houden over de 
vrijwilligerstaken van elk lid. Er wordt nu meer prioriteit gesteld aan het werven van KNKV-
scheidsrechters.  

 

3. Te weinig verenigingsbegeleiders om in korte tijd veel speelsters op te kunnen leiden.  

Update 1: Alle beginnende scheidsrechters worden in de breedte begeleid door ervaren 
speelsters. Een enkeling die graag wil/ goed is wordt intensiever begeleid. Door ervaren speelsters 
kennis te laten maken met het begeleiden van jonge scheidsrechters, ontstaat ook hierin ervaring. 
Vanuit deze ervaring kunnen ervaren speelsters doorstromen om verenigingsbegeleider te 
worden.  

Update 3: Vanaf volgend seizoen mogen KNKV-scheidsrechters ook verenigingsbegeleider worden.  

 

4. Veel wedstrijden worden nog altijd gefloten door scheidsrechters voor wie het een 
verplichting is.  

Update 1: Dit zal zo blijven totdat de (nu nog) jonge scheidsrechters voldoende ervaring hebben 
opgedaan. Zij zijn enthousiast en zullen geleidelijk steeds hogere teams kunnen gaan fluiten. Dit 
kost echter tijd.  

Update 3: Veel C- en B-leden zijn enthousiast om te fluiten en willen dit enthousiasme ook 
behouden. Dit wordt gedaan om deze meiden ook echt te laten fluiten en hier actief begeleiding 
op te zetten.  

 

5. Niveau van begeleiding van jonge scheidsrechters niet altijd van voldoende niveau 

Update 1: Als handvat voor de begeleiders is een ‘rapport’ opgesteld. In dit rapport staan de 
belangrijkste punten waaraan een scheidsrechter zou moeten voldoen. D.m.v. een beoordeling 
(Voldoende/goed/kan beter oid) krijgt de jonge scheidsrechter te horen hoe zij het heeft gedaan 
met fluiten. Dit geeft de begeleiders houvast m.b.t. onderwerpen waarop zij de jeugdige 
scheidsrechter kunnen coachen.  

Update 1: Ieder seizoen worden clinics georganiseerd. Alle speelsters vanaf de B-jeugd krijgen een 
clinic. Tijdens deze (praktische) bijeenkomst geeft een ervaren scheidsrechter uitleg over 
looplijnen en positiekeuze, maar ook over enkele veelvoorkomende situaties als bijv. ‘verdedigd 
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schieten’. Door dit in de praktijk te laten zien, is het voor zowel de scheidsrechters als de 
begeleiders beter te begrijpen waarop gelet kan worden.  

Update 2: Bij het maken van een planning rondom de begeleiding van de jeugdige scheidsrechters 
wordt rekening gehouden met ‘talentvolle scheidsrechters’. Dit wordt o.a. gedaan op basis van de 
rapporten die andere begeleiders schrijven. Deze talentvolle scheidsrechters kunnen vervolgens 
begeleid worden door meer ervaren begeleiders. Op die manier kan hun leertraject versneld 
worden en stromen zij hopelijk in de toekomst door tot KNKV-scheidsrechter.  

Update 3: De rapporten worden door de scheidsrechterscommissie verzameld en opgeslagen. 
D.m.v. de feedback van de begeleiding wordt gekeken of iemand de volgende keer hoger kan 
fluiten of wat er verder nog nodig is om diegene passende begeleiding te geven. We willen meer 
aandacht gaan creëren voor het begeleiden van jonge scheidsrechters. Dit wordt nog nader 
uitgewerkt.  

 

6. Het volgen van een cursus bij KNKV is vrijblijvend 

Update 1: Stapsgewijs worden jongeren verplicht om het spelregelexamen (voorheen 
Basisopleiding B, later KorfbalmasterZ) te behalen. Waarschijnlijk zal dit diploma in de toekomst 
ook verplicht gaan worden voor speelsters, door het KNKV. Korfbalcafé A en B-jeugd (een avond 
waar op ontspannen wijze gesproken werd over korfbalregels). Hiermee wordt begonnen bij 
jeugdspeelsters, omdat onze hoop op doorstroming op hen gevestigd is. Pas indien daadwerkelijk 
door het KNKV verplicht gesteld is dat speelsters dit examen hebben afgelegd, gaan we ook de 
oudere speelsters hiertoe verplichten. Doorstromen naar vervolgopleidingen blijft vooralsnog 
vrijblijvend. 

Update 3: We zijn actiever meiden gaan benaderen voor een KNKV-opleiding, echter is het volgen 
voor een cursus nog steeds vrijblijvend. De vergoeding is vanuit de vereniging verhoogd naar €25 
om de KNKV-scheidsrechters meer te stimuleren om meer wedstrijden te fluiten en om mensen te 
stimuleren om KNKV-scheidsrechter te worden.  
Ook hebben we meerdere avonden georganiseerd, een voor senioren- en een voor jeugdteams, 
om de spelregels via Korfbalmasterz te laten oefenen. Het resultaat is dat alle seniorenleden het 
diploma heeft gehaald en het merendeel van de jeugd ook.  

 

7. De beleving bestaat dat na het afleggen van examen men veel wedstrijden ‘moet’ fluiten. 

Update 1: Door middel van voorlichting over de gang van zaken wordt dit zo goed mogelijk 
ondervangen. Hiervoor is heldere communicatie nodig. Men is verplicht per seizoen 5 wedstrijden 
te fluiten of te beoordelen. 

Update 3: Er is geen verplichting voor het aantal wedstrijden vanuit de KNKV wat je per seizoen 
moet fluiten. Echter, er wordt vanuit de club een minimum van 7 wedstrijden aangehouden omdat 
je als KNKV-scheidsrechter een vergoeding van de vereniging ontvangt. 

 

8. Er bestaat een grote afstand tussen scheidsrechterscommissie en jonge scheidsrechters. 

Update 1: We betrekken jeugd in de scheidsrechterscommissie. Zij weten wat speelt bij 
leeftijdsgenoten en kunnen daarnaast de lopende zaken ook op gemakkelijke wijze communiceren 
met hun teamgenoten of vriendinnen.  

Update 2: Door ze in de toekomst ook verantwoordelijk te maken voor (kleine) projecten, 
vergroten we betrokkenheid bij de vereniging en nog meer specifiek bij scheidsrechterszaken.  

Update 3: Deze afstand is verdwenen. Jonge scheidsrechters weten de weg naar de 
scheidsrechterscommissie te vinden. Er heeft ook een verjonging plaatsgevonden van de 
scheidsrechterscommissie en een tweetal meiden spelen zelf bij de senioren waardoor de 
aansluiting beter is.  
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Naast alle bovengenoemde verbeterpunten, kan er nog meer gebruik gemaakt worden van een van 
de sterktes van de Peelkorf. 
 

9. Er zijn twee scheidsrechters die een voorbeeldfunctie vervullen. 

Update 1: Sandra Smits is scheidsrechter in de topklasse. Er is een interview gedaan met haar. 
Hierin is besproken hoe zij ertoe is gekomen te gaan fluiten, hoe haar traject er heeft uitgezien en 
wat de DistrictsMasterClass Zuid (DMC Zuid) voor scheidsrechters doet. Ook Julia Michels neemt 
deel aan DMC. Zij heeft een stimuleringsprijs gewonnen voor jonge scheidsrechters. 

Update 3: Sandra is momenteel niet actief als scheidsrechter en Julia zit niet meer in DMC. Echter 
fluit Julia nog wel een aantal wedstrijden en is zij ook bereid om beginnende KNKV-scheidsrechters 
te stimuleren en te begeleiden.  
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7 Financiële planning  
Vanaf het moment dat de rompregeling is aangepast en er boetes zijn gekomen voor tekort aan 
gefloten wedstrijden, zijn de kosten voor de Peelkorf opgelopen. Afgelopen seizoenen waren de 
gemaakte kosten als volgt: 
 

Seizoen 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Kosten  €  1.020 €  3.238 €  2.676 €  3.172 

  
Seizoen 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Kosten  €  1.956 €  1.954 €  2.046 

 
Het streven is om de kosten niet verder te laten oplopen.  
De kosten voor de komende jaren zijn onder te verdelen in de volgende posten: 

- Opleidingen 
- Wedstrijdvergoeding KNKV-scheidsrechters/beoordelaars De Peelkorf 
- Boetes 
- Materialen 

 
Hoeveel de kosten zullen bedragen is volledig afhankelijk van het aantal wedstrijden dat door onze 
eigen KNKV-scheidsrechters wordt gefloten. Hoe hoger dit aantal en hoe lager de boetes. Het streven 
is dat De Peelkorf uiteindelijk volledig aan de rompregeling kan voldoen met gebruik van eigen KNKV-
scheidsrechters en KNKV-beoordelaars, dit betreft het meest positieve scenario. Het slechtste 
scenario is dat De Peelkorf geen enkele wedstrijd fluit/beoordeelt en het maximale bedrag aan 
boetes aan de KNKV kwijt is en punten in mindering krijgt. De werkelijke situatie zal zich ergens hier 
tussenin bevinden.   
 
Opleidingskosten: 
 

 Benodigd 
aantal 

Per stuk Totaal  

KNKV-
scheidsrechter/beoordelaars 

13 €40 €520 

Totaal   €520 

 
Wanneer deze scheidsrechters opgeleid worden in de aankomende 3 jaar, zullen de kosten per 
seizoen €150 tot €200 bedragen.  
 
Wedstrijdvergoeding: 
Uitgaande van een situatie waarin De Peelkorf met 6 wedstrijdteams volledig aan de rompregeling 
voldoet zou de wedstrijdvergoeding per seizoen bedragen: 
 

Verplicht aantal 
wedstrijden 

Per wedstrijd Totaal 

95 €25 € 2.375 
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Boetes: 
Uitgaande van een situatie waarbij het maximale bedrag aan boetes betaald moet worden: 
 

Verplicht aantal 
wedstrijden 

Per wedstrijd Totaal 

95 €29,75 € 2.826,25 

 
Jaarlijkse besparing door het inzetten van eigen scheidsrechters: €2826,25-2375= €451,25 en geen 
punten in mindering.  
 
Materialen: 
 

 Per stuk Totaal per 
seizoen 

Stopwatches €10 €20 

Fluitjes €5 €15 

Attentie ‘Week van de 
Scheidsrechter’ 

€0,50 €25 

Shirt KNKV-
scheidsrechter 

€35 €140 

Scheidsrechterhorloge €20-75 €80-300 

Overig  €50 

Totaal  €330-550 

 
Totale kosten per seizoen: 
Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen het negatieve scenario (waarbij De Peelkorf geen KNKV-
scheidsrechters/beoordelaars zou hebben) en de gewenste situatie (waarbij het volledige kader van 
13 x KNKV-scheidsrechter/beoordelaar).  
 

 Negatieve 
scenario 

Gewenste 
situatie  

Wedstrijdvergoeding € 0 € 2.375 

Boetes € 2.826,25 € 0 

Opleidingskosten € 0 € 130 

Materialen € 330 € 550 

Totaal € 3156,25 € 3055 
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Bijlage 1: Handboek Arbitrage  
Link naar Handboek Arbitrage KNKV: 
https://www.knkv.nl/nieuws/handboek-verenigingsarbitrage 
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Bijlage 2: Verschillende functies arbitrage  
 
De arbitrage kan opgedeeld worden naar verschillende functies, die onderstaand zullen worden 
toegelicht. 
 
1 KNKV-scheidsrechter: dit is een ‘gediplomeerd’ scheidsrechter die wedstrijden leidt, die zijn 
aangewezen op naam van de persoon in de klassen van het wedstrijdkorfbal. Deze toewijzing 
gebeurt door de LCS (Landelijke Commissie Scheidsrechters) en de DWA (District Werkgroep 
Arbitrage) 
 
2 Verenigingsscheidsrechter: een ‘gediplomeerd’ scheidsrechter die breedtekorfbalwedstrijden leidt 
bij de eigen vereniging, als het om klassen gaat in het breedtekorfbal waarvoor geen neutrale leiding 
wordt aangewezen door een DWA. 
 
3 Jeugdscheidsrechter: dit is een ‘gediplomeerd’ scheidsrechter die wedstrijden leidt bij de eigen 
vereniging, als het om klassen gaat in het breedtekorfbal waarvoor geen neutrale leiding wordt 
aangewezen door een DWA. Dus alle jeugdwedstrijden in het breedtekorfbal bij de eigen vereniging, 
aangewezen door de scheidsrechtercoördinator op verenigingsniveau. 
 
4 Scheidsrechterbeoordelaar: een ‘gediplomeerd’ beoordelaar die zijn/haar werk doet bij andere 
verenigingen. Hij/zij beoordeelt KNKV-scheidsrechters. Hij/zij wordt aangewezen bij voornamelijk ‘te 
leiden wedstrijden’ in het wedstrijdkorfbal. De aanwijzing gebeurt door de LCS of de DWA. 
 
5 Scheidsrechterbegeleider: een ‘gediplomeerd’ begeleider/beoordelaar die kandidaat KNKV-
scheidsrechters begeleidt naar het praktijkexamen toe. Maar ook begeleidt hij/zij de scheidsrechters 
die ambities hebben om op een hoger niveau te willen fluiten. De aanwijzing gebeurt door de LCS of 
de DWA. 
 
6 Verenigingsbegeleider: Dit is een ‘gediplomeerd’ begeleider en doet zijn/haar werk bij de eigen 
vereniging. Hij/zij begeleidt vooral de verenigingsscheidsrechters en de jeugdscheidsrechters. 
 
7 Scheidsrechterscoördinator op verenigingsniveau (VSC): Dit is een coördinator die het 
aanspreekpunt is voor de regionale arbitrage- ambassadeur en zorgt voor de vertaling richting de 
vereniging. Tevens zorg hij/zij ervoor dat er een beleidsplan op het gebied van de arbitrage voor de 
vereniging wordt geschreven. Hij bespreekt inhoudelijk het opgestelde beleidsplan met de 
verantwoordelijke bestuurder voor scheidsrechterszaken die voor de benodigde middelen zal 
moeten zorgen en bewaakt de uitvoering van het beleidsplan.  
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Bijlage 3: Gedragscode omgang arbitrage De Peelkorf 
 
Gedragscode omgang arbitrage 

1. De scheidsrechter is onze gast die het voor ons en voor de tegenstander mogelijk maakt om 
de wedstrijd te spelen! 

2. Wanneer een scheidsrechter zich meldt wordt door de leidster/coach van het thuisspelende 
team een kleedkamer aangewezen. 

3. De leidster/coach van het thuisspelende team biedt externe scheidsrechters (en begeleider 
of beoordelaar) een drankje voor de wedstrijd aan. 

4. De leidster/coach van het thuisspelende team informeert voor de wedstrijd wat de 
scheidsrechter (en begeleider of beoordelaar) in de rust wil drinken en zorgt ervoor dat de 
scheidsrechter dit krijgt. Ook na de wedstrijd biedt de leidster/coach de scheidsrechter een 
drankje aan. 

5. Speelsters, coaches, leidsters en supporters van De Peelkorf worden geacht zich fatsoenlijk 
en respectvol te gedragen jegens de scheidsrechter. 

6. Ieder lid van De Peelkorf is bevoegd om leden van De Peelkorf aan te spreken op 
onbehoorlijk en niet normaal gedrag jegens de scheidsrechter. 

7. Alle speelsters en coaches geven de scheidsrechter na de wedstrijd een hand en bedanken 
de scheidsrechters voor het fluiten van de wedstrijd. 

 
 


