Beleidsplan scheidsrechterscommissie
In het verleden had c.k.c. Maassluis voldoende scheidsrechters. Doordat er scheidsrechters
stopten of geblesseerd raakten, had c.k.c. Maassluis ineens te maken met een tekort aan
scheidsrechters.
Sinds 2012 voert het KNKV het masterplan arbitrage volledig uit, waarbij behalve de
financiële sanctie ook de sportieve sanctie uitgevoerd wordt. Sinds de invoering in 2012
hebben daardoor Maassluis 2 en 3 al 2 jaar zowel in de veld- als in de zaalcompetitie 2
punten in mindering gekregen. Daarnaast is c.k.c. Maassluis duizenden euro’s kwijt aan
scheidsrechtersboetes.
De scheidsrechterscommissie heeft de volgende doelstellingen:
1. De veldcompetitie wordt boetevrij afgesloten.
2. De zaalcompetitie wordt boetevrij afgesloten.
3. Twee talent scheidsrechters zijn opgeleid tot KNKV scheidsrechter.
4. Alle senioren hebben het spelregelcertificaat behaald.
Om te zorgen, dat c.k.c. Maassluis in de toekomst structureel voldoende scheidsrechters /
beoordelaars heeft, wordt er beleid gevoerd op lange termijn.
Het KNKV biedt op het gebied van arbitrage aan:
• Spelregelbewijs
• Jeugdscheidsrechter E/F
• Jeugdscheidsrechter B/C/D
• Verenigingsscheidsrechter
• KNKV scheidsrechter
• Verenigingsbegeleider
• KNKV waarnemer /beoordelaar
• Jurylid
Bij c.k.c. Maassluis gaan we niet alle cursussen via het KNKV aanbieden.
Het spelregelbewijs:
Alle senioren en A junioren van c.k.c. Maassluis worden verplicht om dit bewijs te gaan
behalen. De scheidsrechterscommissie is van mening, dat het behalen van het
spelregelbewijs bijdraagt tot een betere spelregelkennis. Na het behalen van het
spelregelbewijs kan het juniorlid twee kanten op: scheidsrechter of trainer/coach worden. De
scheidsrechterscommissie organiseert in september / oktober een spelregelavond. De leden
kunnen zelf digitaal hun examen doen op www.korfbalmasterz.nl. Om goed voorbereid te zijn
voor het theorie examen kan men op deze website oefenen met behulp van foto’s en
filmpjes. Alle spelregels zijn omschreven in heldere taal en worden verduidelijkt met
herkenbare voorbeelden. Zo weet men precies hoe de regels toegepast moeten worden en
kunnen de beslissingen van de scheidsrechter beter begrepen worden.
Uiteraard mogen ook andere leden (14 jaar en ouder) en ouders deze cursus volgen. Ouders
dienen dan wel niet spelend lid te worden van CKC Maassluis.
Het spelregelbewijs is een verplichte theoriecursus, die je nodig hebt om verder te kunnen
met een praktijkdiploma.

Jeugdscheidsrechter en verenigingsscheidsrechter:
Jeugdscheidsrechter E/F, jeugdscheidsrechter B/C/D en verenigingsscheidsrechter gaan we
niet meer aanvragen bij het KNKV. Binnen CKC Maassluis hebben we de mogelijkheid om
jeugdscheidsrechters en verenigingsscheidsrechters zelf op te leiden. De
scheidsrechterscommissie heeft een begeleidingssysteem opgezet, waarbij scheidsrechters
gevolgd en begeleid worden. Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.
Over het algemeen beginnen juniorleden met het fluiten van E/F wedstrijden, daarna
stromen zij door naar het fluiten van B/C/D wedstrijden. Uiteindelijk komen zij terecht bij het
fluiten van A wedstrijden of senioren breedte wedstrijden.
Seniorleden kunnen aangeven bij welke klasse zij willen beginnen: E/F of B/C/D.
KNKV scheidsrechter:
Seniorleden, die in de selectie spelen of gespeeld hebben, kunnen direct aangemeld worden
als kandidaat KNKV scheidsrechter. Het verdient wel aanbeveling om binnen de vereniging
al scheidsrechterservaring op te hebben gedaan met A/B wedstrijden of senioren breedte
wedstrijden.
Andere leden van 17 jaar en ouder kunnen alleen via het verenigingscircuit aangemeld
worden als kandidaat scheidsrechter.
Binnen de eigen scheidsrechtersopleiding hebben we zicht op de kandidaten. De kandidaat
scheidsrechters kunnen de verslagen van hun wedstrijdbegeleiding gebruiken bij het portfolio
van de KNKV opleiding. De coördinator van de interne opleiding geeft aan of een kandidaat
“geschikt” is om de opleiding tot KNKV scheidsrechter te volgen.
Na de aanmelding bij het KNKV krijgt de kandidaat scheidsrechter een lijst met wedstrijden
via het KNKV toegestuurd. Uit deze lijst kiest men 3 wedstrijden, waarvan in ieder geval een
juniorenwedstrijden en een seniorenwedstrijd. De cursist gaat op pad met een vaste
gecertificeerde begeleider vanuit c.k.c. Maassluis. Na drie wedstrijden kan al bekeken
worden of het examen (Proeve van Bekwaamheid) aangevraagd kan worden. Via een
portfolio moet de scheidsrechter in opleiding aantonen welke ontwikkeling hij of zij heeft
doorgemaakt. Het examen dient binnen één jaar na aanmelding plaats te vinden.
De kosten van het examen van deze opleiding (€ 40,-) of het herexamen (€ 30,-) betaalt
c.k.c. Maassluis. Iemand die uiteindelijk gezakt is voor het herexamen wordt niet meer
aangemeld bij het KNKV.
KNKV scheidsrechter en dan:
Pas geslaagde scheidsrechters kunnen, indien gewenst, gebruik maken van de begeleiding
van c.k.c. Maassluis.
Iemand met een diploma KNKV scheidsrechter kan zich via de website aanmelden als
scheidsrechter. Per week wordt deze persoon door het KNKV ingedeeld. Dat hoeft geen
probleem te zijn met het spelen van wedstrijden, want in het programma kan men tijden
blokken waarop men niet beschikbaar is voor het fluiten van wedstrijden.
Men kan er ook voor kiezen om niet ingedeeld te worden door het KNKV. Een aantal weken
van te voren staat er een lijst met wedstrijden op mijn KNKV waaruit men een keuze kan
maken om wedstrijden te gaan fluiten. Zodra men een wedstrijd claimt verdwijnt deze uit het
programma en krijg je persoonlijk bericht of de wedstrijd aan jou wordt toegewezen. c.k.c.
Maassluis krijgt bericht, dat de wedstrijd wordt gefloten door een scheidsrechter van c.k.c
Maassluis. Deze wedstrijden kunnen niet terug gegeven worden en moeten dus door c.k.c.
Maassluis gefloten worden. Alleen als de wedstrijd verzet wordt, mag een scheidsrechter
zich afmelden.
Indien een thuiswedstrijd van de wedstrijdcompetitie niet voorzien is van een scheidsrechter,
dan kan iemand met een KNKV scheidsrechtersdiploma deze wedstrijd fluiten. De wedstrijd
telt dan mee voor de bonus/malus regeling van de rompregeling arbitrage en we krijgen geen
boete, omdat er een onbevoegd scheidsrechter de competitiewedstrijd heeft gefloten.

c.k.c. Maassluis zal ook moeten investeren in beoordelaars of gecertificeerde begeleiders.
Scheidsrechters die om welke reden dan ook niet meer willen of kunnen fluiten, kunnen
worden benaderd om beoordelaar of begeleider te worden. Alleen personen met een
scheidsrechterdiploma komen in aanmerking voor deze opleiding. Dat betekent, dat we het
bij c.k.c. Maassluis moeten zoeken bij de “oudgedienden”. Gezien de omvang van de
opleiding beoordelaar is het goed om in koppels of drietallen te zoeken en gezamenlijk op te
trekken tijdens de cursus.
KNKV beoordelaar:
De opleiding tot beoordelaar bestaat uit 2 losse modules:
• Module KNKV waarnemer
• Module KNKV beoordelaar
Als waarnemer volg je twee bijeenkomsten en ga je samen met de docent twee wedstrijden
bezoeken. De beoordelaar volgt nog drie bijeenkomsten en bezoekt minimaal twee
wedstrijden samen met een ervaren beoordelaar. Tussen alle bijeenkomsten worden
praktijkopdrachten uitgewerkt tot een portfolio.
Het examen (PvB) bestaat uit de beoordeling door de docent van het portfolio van de cursist.
Diegenen waarvan het portfolio als voldoende wordt beoordeeld, ontvangen het certificaat
KNKV-waarnemer/beoordelaar. Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de
docent aan welk onderdeel/onderdelen van het portfolio verbeterd moet(en) worden.
Als ook de tweede beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld heeft de
kandidaat geen recht op een derde beoordeling. De kandidaat kan zich opnieuw aanmelden
voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld opnieuw te betalen.
De kosten zijn: Beoordelaar € 100,00. Waarnemer € 65,00. Ben je al waarnemer en wil je
beoordelaar worden dan zijn de kosten € 55,00. Deze kosten worden door c.k.c. Maassluis
betaald.
Om te starten aan deze opleiding dien je minimaal 21 jaar te zijn, dien je in het bezit te zijn
van het spelregelbewijs of een daaraan gelijk gesteld diploma, ben je bereid actief deel te
nemen aan alle cursusbijeenkomsten en alle opdrachten uit te voeren en heb je minimaal
vijftien wedstrijden gefloten in de wedstrijdcompetitie (senioren- of juniorenwedstrijden).

Wat krijgen KNKV scheidsrechters / beoordelaars van CKC Maassluis
De vereniging is gebaat bij een voldoende groot scheidsrechterskorps. Uiteraard worden alle
KNKV-scheidsrechters uitgerust met de juiste kleding en de scheidsrechterscommissie stelt
zich ten doel om goed contact te onderhouden met de scheidsrechters en beoordelaars en
om regelmatig over de prestaties op dit vlak te communiceren via de website. Daarnaast
wordt een klein financieel voordeel geboden aan de KNKV-scheidsrechters. Concreet
betekent dit het volgende:
• De contributie van niet spelende leden wordt in mindering gebracht op de totale
contributie. Dat betekent, dat niet spelende leden geen contributie betalen. Dit geldt
alleen voor scheidsrechters / beoordelaars die structureel iedere week een wedstrijd
fluiten of beoordelen.
• Per gefloten / beoordeelde wedstrijd wordt € 10,- uitgekeerd.
• c.k.c. Maassluis dient bij het KNKV de declaraties van de scheidsrechters in die niet
door het KNKV direct zijn aangewezen en zorgt voor de uitbetaling aan de
betreffende scheidsrechters.
• Bij het slagen krijgt de scheidsrechter een scheidsrechterstenue, bestaande uit: 2
shirts, 1 broekje en 2 paar sokken.
• De scheidsrechter krijgt een trainingspak van c.k.c. Maassluis.
• De scheidsrechters / beoordelaars krijgen aandacht via de publicaties op de website.
• Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor de scheidsrechters / beoordelaars.

Jurytafel
In de zaalcompetitie wordt bij diverse afdelingen gespeeld met de schotklok.
• Senioren: Korfbal League (+ reserve KL), Hoofdklasse (+ reserve HK),
Overgangsklasse (+ reserve OK), 1ste klasse.
• A junioren: Hoofdklasse en Overgangsklasse.
• B aspiranten: Hoofdklasse.
Indien teams van c.k.c. Maassluis uitkomen in bovenstaande klassen moet c.k.c. Maassluis
bij de thuiswedstrijden zorgdragen voor een jurytafel. De jurytafel bestaat uit 3 personen: de
juryvoorzitter, de schotklokbediener en de tijdwaarnemer.
De juryvoorzitter dient gecertificeerd te zijn. Dit kan door deel te nemen aan een door het
KNKV georganiseerde cursusavond. De kosten voor deze cursus bedragen €15,00 en
worden betaald door c.k.c. Maassluis.
Vanuit de scheidsrechterscommissie worden de opleiding en de invulling van de jurytafel
gecoördineerd. Op dit moment telt c.k.c. Maassluis voldoende opgeleide personen om plaats
te nemen achter de jurytafel.

