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VOORWOORD 
Voor u ligt het “Arbitrageplan Korfbalvereniging OWK 2017-2020 ”. In dit plan staat beschreven hoe 
wij als korfbalvereniging OWK (hierna te noemen als OWK) verder uitvoering willen geven aan onze 
doelstelling om in 2020 arbitrageproof te zijn. Daarmee kunnen forse sancties (boetes en sportieve 
sancties) voorkomen worden, maar bovendien voldoet OWK daarmee ook aan een sportieve en 
morele plicht.  

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. Binnen 
OWK is dit een aandachtspunt en dat blijft een voortdurend proces van bijbrengen van 
spelregelkennis en van normen en waarden in de sport. 

Ook hierin dienen structureel activiteiten te worden ontwikkeld. Deze versie van het beleidsplan 
wordt voorgelegd aan het bestuur van OWK. Daarnaast wordt een samenvatting van het plan aan de 
Algemene Leden Vergadering van OWK gepresenteerd, voor goedkeuring van de doelstellingen en de 
hoofdlijnen van het plan. 

  



 

1. MASTERPLAN ARBITRAGE KNKV 

1.1 INLEIDING MASTERPLAN ARBITRAGE KNKV 

De KNKV heeft een Masterplan arbitrage opgesteld. De ambitie van dit masterplan is de arbitrage in 
het algemeen en de arbiter in het bijzonder, positieve en planmatige aandacht te geven zodat 
continuïteit en kwaliteit van de arbitrage binnen de korfbalsport gewaarborgd wordt.  

In het masterplan worden regels gepresenteerd waar de korfbalverenigingen aan moeten voldoen. 
Het betreft hier regels over bijvoorbeeld het aantal te leveren personen op het gebied van arbitrage.  

Onder arbitrage wordt verstaan:  

• KNKV scheidsrechters welke wedstrijdkorfbal fluiten, bij andere verenigingen;  
• Jeugdscheidsrechters en verenigingsscheidsrechters die over het algemeen op eigen veld 

wedstrijden fluiten; 
• Scheidsrechter-beoordelaars en scheidsrechter-begeleiders die arbiters op hun kwaliteit 

beoordelen of over een langere periode begeleiden tijdens hun opleidingstraject naar een 
hoger niveau;  

• Verenigingsbegeleiders die verenigings- en jeugdscheidsrechters begeleiden, al dan niet tijdens 
hun opleidingstraject.  

De KNKV laat zich in dit masterplan leiden door de constatering dat het fluiten van wedstrijden de 
laatste tientallen jaren steeds minder geambieerd wordt door korfballers. Dit wordt veroorzaakt 
door een aantal factoren waarbij de verplichting die het fluiten met zich meebrengt alsook de 
agressie en verbaal geweld als eerste worden genoemd.  

1.2  DOELSTELLINGEN MASTERPLAN ARBITRAGE KNKV  

Aan de doelstellingen van het Masterplan worden uiteindelijke consequenties verbonden voor 
verenigingen die hier niet aan bijdragen.  

De doelstellingen zijn:  

• In 2011 dient tenminste 90% van alle competitiewedstrijden gefloten te worden door 
gekwalificeerd kader. Dit was al het geval bij de 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.  

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

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

• De afschaffing van de verplichte levering van scheidsrechters in 2012. Wanneer de 
doelstellingen gehaald worden en de hoeveelheid scheidsrechters toeneemt, zal de 
leveringsplicht afgeschaft worden, immers er zijn voldoende scheidsrechters die de 
wedstrijden fluiten. Volgens het Masterplan moet 90% van alle wedstrijden in het seizoen 
2012-2013 gefloten worden door een gediplomeerde scheidsrechter. Dit betreft de KNKV 
wedstrijdscheidsrechters, de verenigingsscheidsrechters voor breedtekorfbal en de 
jeugdscheidsrechters.  

  



 

1.3  VERSCHILLENDE FUNCTIES IN MASTERPLAN ARBITRAGE KNKV  

In het masterplan arbitrage wordt gesproken over verschillende functies:  

Jeugdscheidsrechter  
De jeugdscheidsrechter fluit de jeugdwedstrijden in de ‘niet wedstrijdkorfbal’ klassen. Dit betekent 
voornamelijk wedstrijden in de breedtesport. Deze scheidsrechters hebben de module 
jeugdscheidsrechter afgerond. Deze module is te behalen met het spelregelbewijs in het bezit.  

Verenigingsscheidsrechter  
Deze scheidsrechter fluit breedtekorfbal wedstrijden op het eigen veld en heeft de module 
verenigingsscheidsrechter breedtekorfbal senioren en A-jeugd afgerond (na het spelregelbewijs). 

KNKV scheidsrechter  
Deze scheidsrechter fluit wedstrijdkorfbal en heeft de module KNKV scheidsrechter wedstrijdkorfbal 
afgerond (na het spelregelbewijs). Deze scheidsrechters staan ook wel bekend als 
bondsscheidsrechters.  

KNKV Scheidsrechtersbeoordelaar/waarnemer  
De beoordelaar heeft de module beoordelaar/waarnemer afgerond (na het spelregelbewijs). Deze 
beoordeelt (extern) scheidsrechters op hun kwaliteit en kunnen de verenigingsscheidsrechters en 
jeugdscheidsrechters begeleiden tijdens hun opleiding naar een hoger niveau.  

Verenigingsbegeleider  
De verenigingsbegeleider heeft binnen de eigen vereniging een belangrijke taak en begeleidt de 
(jeugd) scheidsrechters al dan niet tijdens hun opleidingstraject. De begeleider heeft een coachende 
rol richting de arbitrage van de vereniging. Het is goed mogelijk dat één verenigingsbegeleider 
meerdere verenigingen begeleid. 

 

 

  



 

2. HUIDIGE SITUATIE  

2.1  BEWUSTWORDING EN STAND VAN ZAKEN 

Er dient binnen OWK gewerkt te worden aan de bewustwording bij de leden dat het van 
fundamenteel belang is voldoende en gekwalificeerde scheidsrechters te hebben. Daarnaast is het 
van belang om de leiding van alle thuiswedstrijden, die niet onder het wedstrijdkorfbal vallen, op een 
kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden.  

Momenteel is er binnen OWK één  KNKV scheidsrechter die structureel fluit. Dat wil zeggen dat deze 
scheidsrechter de wedstrijden vanuit de  KNKV krijgt toegewezen en daardoor wekelijks fluit. Tevens 
hebben we vijf KNKV scheidsrechters die hun wedstrijden fluiten door zich in te schrijven op 
openstaande wedstrijden. Zij fluiten binnen de mogelijkheden, niet wekelijks.  

Dat geeft de volgende aantallen arbitrage opgeleide leden binnen OWK  (stand 10-11-2018): 

• 6  KNKV-scheidsrechters (fluiten externe wedstrijden) 
• 1  Verenigingsscheidsrechter  
• 10  Jeugdscheidsrechters BCD (JWL) 
• 3  Verengingsbegeleiders 
• 0  KNKV-waarnemers 
• 0  KNKV-beoordelaars 
• 1  Lid in bezit Basismodule A 
• 11 Leden in bezit Basismodule B 
• 35 Leden in bezit van het Spelregelbewijs 

Concluderend kunnen we als OWK zeggen dat wij op de goede weg zijn wat betreft de invulling van 
de  arbitrage. Toch zijn er nog leden die fluiten zonder een diploma. Dit is een aandachtspunt en zal 
zodoende op korte termijn worden opgepakt met deze leden. Het spelregelbewijs, dat een goede 
basis is, is echter in het bezit van alle scheidsrechters die fluiten voor onze vereniging.  

2.2 BETEKENIS ARBITRAGE VOOR KORFBALVERENIGING OWK  

Het is verstandig Arbitrage structureel in te bedden in de organisatie van OWK. Daarom zullen op 
korte termijn de volgende zaken gerealiseerd dienen te zijn:  

 Een portefeuillehouder Arbitrage in het bestuur die verantwoordelijk is voor: 
- bewaking van gemaakte afspraken;  
- plannen en initiëren van nieuwe arbitrage initiatieven ;  
- de agendering Arbitrage op elke bestuursvergadering en ALV.  

 Installeren van een Scheidsrechterscommissie (hierna te noemen als Scheidsrechter-sie) van 
minstens drie personen, te weten een denker, een doener en iemand die affiniteit heeft met 
arbitrage. 

 Beleid, dat voor alle leden vanaf 16 jaar de spelregeltoets KorfbalMasterz verplicht stelt. 

 Opstellen gedragsregels en toezien dat daar naar gehandeld wordt.  

 Opstellen plan voor een periodieke tevredenheidsmeting van de jeugd-, OWK- en KNKV - 
scheidsrechters.  

 
  



 

3. ACTIVITEITENPLAN PER SEIZOEN  
In grote lijnen zullen de volgende activiteiten ieder seizoen herhaald worden: 

 Aan het begin van het seizoen een startavond voor alle OWK-scheidsrechters, waarop 
afspraken met elkaar kunnen worden gemaakt, (nieuwe) spelregels en overige zaken rondom 
het leiden van wedstrijden kunnen worden doorgenomen.  

 Het organiseren van spelregelavonden voor leden en ouders van leden.  

3.1  DOELSTELLINGEN  

De hieruit af te leiden en met elkaar voor de komende periode te realiseren doelstellingen zijn:  

 Structureel inbedden Scheidsrechter-sie in de organisatie van OWK; 

 Vergroten bewustmaking belang voldoende scheidsrechters; 

 Betere kennis van de spelregels onder alle leden en ouders van leden. 

UITWERKING DOELSTELLINGEN  

Doelstelling 1  
Het hebben van een goede Scheidsrechter-sie binnen OWK is noodzakelijk om continuïteit in 
begeleiden en opleiden te kunnen waarborgen. Het algemeen bestuur dient een lid te hebben met 
scheidsrechterszaken als aandachtsgebied.  

De Scheidsrechter-sie draagt zorg voor een meerjarenplan dat ingebed is in de algemene visie van 
OWK. Zij is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de lange 
termijn doelstellingen. Om dit te realiseren dient zij daarom te gaan werken met een jaarplan, met 
daarin doelstellingen voor dat jaar en de te organiseren activiteiten, een begroting en een 
jaarverslag.  

Doelstelling 2  
Binnen OWK moet iedereen zich ervan bewust worden dat het hebben van voldoende 
scheidsrechters voor iedereen van belang is en hoe meer scheidsrechters we hebben, hoe meer we 
de last kunnen verdelen binnen onze kleine vereniging. Om dit te bereiken zal arbitrage een 
prominentere plek binnen onze communicatiemiddelen krijgen en vaker ter sprake gebracht worden.  

Doelstelling 3 
Het organiseren van activiteiten voor alle OWK leden waarin iedereen zijn/haar kennis van de 
spelregels kan verbeteren. Doel hiervan is te laten zien dat arbitrage leuk is.  

  



 

4. OPLEIDINGEN  

4.1  KORFBALMASTERZ EN VERVOLGMODULEN 

Door het volgen van een opleiding kun je gediplomeerd jeugd-, OWK- of KNKV scheidsrechter 
worden of beoordelaar.  

Er bestaan verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Na het theoretische gedeelte volgt 
een praktijkgedeelte 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.  

Wanneer je scheidsrechter wilt worden, moet je eerst het spelregelbewijs “de Korfbalmasterz” halen. 
Deze module kan geheel thuis via de computer gevolgd worden: vanaf het eerste moment oefenen 
t/m het halen van de examentoets “het spelregelbewijs”.  

Het spelregelbewijs “De KorfbalMasterz” geeft toegang tot de volgende opleidingen:  

 module jeugdscheidsrechters E,F en B,C,D; 

 module OWK scheidsrechter breedtekorfbal senioren en A jeugd; 

 module KNKV -scheidsrechters wedstrijdkorfbal; 

 module OWK begeleider; 

 module beoordelaar / waarnemer, (ook ervaring als scheidsrechter verplicht).  

3.1  OPLEIDEN  

OWK begint met het opleiden van scheidsrechters vanaf de A-junioren. Zij zijn prima in staat om E,F 
en C,D jeugd te fluiten. Seniorenleden kunnen zowel wedstrijden fluiten binnen als buiten de 
vereniging.  

Bij de opleidingen tot scheidsrechters staan onze verenigingsbegeleiders klaar voor tips en adviezen.  

Doordat de KNKV verplicht stelt dat alle spelende KNKV leden de KorfbalMasterz behalen zal ook 
OWK ervoor zorgen dat alle spelende leden, al dan niet met begeleiding, deze opleiding afronden.  

  



 

5. ROMPREGELING (BONUS/MALUS) 
Waar we binnen OWK wel mee te maken hebben, is de zogenaamde bonus-malusregeling. Deze 
regeling is door de KNKV in het leven geroepen om er voor te zorgen dat iedere vereniging 
scheidsrechters levert, in verhouding tot het aantal wedstrijdteams waarmee zij in de competitie 
spelen.  

Elk seizoen moet er hierdoor een bepaald aantal wedstrijden gefloten worden. Hoe minder 
wedstrijden er van dit aantal gefloten worden, hoe groter de boete is die wij als vereniging moeten 
afdragen aan de KNKV. Ook kan het zo zijn dat er punten in mindering worden gebracht in de 
competitie van één of meerdere teams.  

 

 
  



 

6. JAARPLAN 2018-2019 
In het jaarplan 2018-2019 staat vastgesteld welke doelen er voor dit seizoen zijn bepaald, wat de 
acties zijn om deze doelen te behalen en wat het budget hiervoor is.  

5.1  DOELEN 2018-2019 

Tijdens het seizoen 2018-2019 stelt de Scheidsrechter-sie de volgende jaardoelen: 

 Alle resterende seniorenleden, A-junioren, B-aspiranten en C-aspiranten hun KorfbalMasterz 
diploma laten behalen; 

 Minimaal drie leden laten starten met de opleiding tot jeugdscheidsrechter B,C,D; 

 Alle scheidsrechters van ‘eigen’ wedstrijden vol vertrouwen en zekerheid hun wedstrijden 
laten fluiten; 

 Arbitrage binnen de gehele vereniging een belangrijk thema maken; 

 De boete voor de bonus-malus regeling onder de €500,- houden.  

5.2  ACTIES SEIZOEN 2018-2019 

 KorfbalMasterz-avond organiseren voor laatste seniorenleden en A-junioren, B- en C-
aspiranten om hun diploma te behalen; 

 Onder seniorenleden drie leden werven die kunnen/willen starten met opleiding 
jeugdscheidsrechter B,C,D en deze opleiding aanvragen bij de KNKV; 

 Lijst met tips en tricks opstellen en deze verspreiden onder scheidsrechters; 

 Leuke spelregel quizavond organiseren waarbij leden, ouders van leden, betrokkenen zich in 
teams kunnen opgeven; 

 Gedragscode arbitrage opstellen en deze communiceren binnen de gehele vereniging.; 

 KNKV-scheidsrechters vaker stimuleren om wedstrijden te fluiten. 

5.3  BEGROTING 2018-2019 

Activiteit Kosten pp Kosten totaal 

KorfbalMasterz € 0,00  

Opleiden jeugdscheidsrechters € 45,- €135,- (drie deelnemers) 

Spelregelquizavond  €50,-  

Boete bonus/malus  €500,-  

Totale kosten 2018-2019 Arbitrage €765,- 

 

 


