
Begeleidingsplan scheidsrechters CKC Maassluis 
 
Signaleren 
Jeugdleden die niet coachen en die in de A spelen, schrijven zich via het online 
inschrijfrooster in als scheidsrechter bij een jeugdteam. Indien gewenst kan begeleiding 
aangevraagd worden bij de scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie zorgt 
er voor, dat ieder weekend begeleiding beschikbaar is. 
De scheidsrechterscommissie focust zich op 3 á 4 (jonge) leden die potentie hebben zich te 
ontwikkelen tot (KNKV) scheidsrechter. Er wordt een schema opgesteld waarin de 
begeleiders kunnen zien welke thuiswedstrijden er zijn en welke scheidsrechters zich op 
welke wedstrijd hebben ingeschreven. Bij mogelijke potentie geven de begeleiders de namen 
door aan de scheidsrechterscommissie. Vanuit de scheidsrechterscommissie worden spelers 
benaderd met de vraag of zij het begeleidingstraject willen volgen en het 
scheidsrechtersdiploma willen gaan halen. Deze spelers komen terecht in de talentenpoule 
van c.k.c. Maassluis. 
 
Actief volgen en aansturen 
Wisselende begeleiders zullen de scheidsrechters begeleiden. De begeleiders gebruiken 
hierbij het begeleidingsformulier van c.k.c. Maassluis. Na iedere gefloten wedstrijd volgt een 
evaluatiegesprek. Na het gesprek vult de begeleider het formulier in en stuurt dit op naar de 
scheidsrechter en de scheidsrechterscommissie. De prestaties van de talentscheidsrechters 
worden bijgehouden en opgeslagen in een digitaal dossier. Indien de begeleiders 
constateren, dat de scheidsrechter een hoger niveau aan kan, wordt dit gemeld bij de 
scheidsrechterscommissie. 
 
Talentontwikkeling 
De talentscheidsrechters worden door de begeleiders gevolgd in de praktijk, waarbij de 
begeleidingsformulieren de basis vormen van de prestatie. Hiermee wordt bekeken of er 
naar een hoger niveau opgeschaald kan worden. Tevens kan er beoordeeld worden of de 
talentscheidsrechter de potentie heeft om de opleiding tot KNKV scheidsrechter kan gaan 
volgen. Als de talentscheidsrechter voldoende ervaring heeft opgedaan en door de 
begeleiders bekwaam bevonden wordt om de opleiding tot KNKV scheidsrechter te volgen, 
wordt met de kandidaat scheidsrechter hierover overleg gepleegd. Een voorwaarde hierbij is 
wel, dat het spelregelbewijs in Korfbal Masterz behaald is. De talentscheidsrechter kiest of hij 
/ zij de opleiding wil starten. 
Indien de talentscheidsrechter aangeeft geen KNKV diploma te willen behalen, maar wel het 
talent heeft om hogere teams te fluiten dan wordt dit genoteerd bij de 
scheidsrechterscommissie. In dat geval wordt de begeleiding afgebouwd en wordt de 
scheidsrechter niet meer als talent gevolgd. 
 
  



Gediplomeerde scheidsrechters 

Als een scheidsrechter is geslaagd voor de opleiding KNKV scheidsrechter dan kan hij / zij 

zich aanmelden als bondsscheidsrechter. De scheidsrechter zal dan door het KNKV worden 

aangewezen. Indien een scheidsrechter zich niet aanmeldt, kan hij / zij zich inschrijven voor 

wedstrijden bij andere verenigingen of beschikbaar zijn om thuiswedstrijden bij c.k.c. 

Maassluis in het wedstrijdkorfbal te kunnen fluiten. Een wedstrijd in het wedstrijdkorfbal die 

gefloten wordt door een bondsscheidsrechter telt mee voor c.k.c. Maassluis in de 

bonusmalus regeling van de rompregeling arbitrage. Gediplomeerde scheidsrechters kunnen 

op verzoek begeleiding krijgen.  

 

Binding houden 

Essentieel is dat bondsscheidsrechters zich betrokken voelen bij c.k.c. Maassluis, ondanks 

dat zij alleen op pad gaan naar andere verenigingen. Daarbij is de terugkoppeling / het 

sparren tussen de bondsscheidsrechters en de scheidsrechterscommissie na de wedstrijden 

belangrijk. Een luisterend oor kan bij probleemwedstrijden van essentieel belang zijn om 

uitval te voorkomen. Het kan wenselijk zijn dat wedstrijden van bondsscheidsrechters 

worden bezocht door leden van de scheidsrechterscommissie. Daarnaast wordt minimaal 2x 

per jaar een avond voor de scheidsrechters georganiseerd, waarbij een evaluatie plaats 

vindt, maar waarbij ook het onderling contact centraal staat. 


