
Scheidsrechter 
 
Gezien de problematiek inzake het fluiten van een wedstrijd, willen wij vanaf het veldseizoen 
voorjaar 2019 de volgende bindende bepaling opnemen voor alle spelende leden. 
 
Verplichte indeling als scheidsrechter. 
Ieder spelend lid vanaf de B is verplicht een aantal malen per seizoen te fluiten. Dit aantal is 
afhankelijk van het aantal te fluiten teams en zal zoveel mogelijk gelijkmatig over de leden worden 
verdeeld. Bij de indeling wordt rekening gehouden met de leeftijd van het spelend lid. 
 
Indeling per seizoen 
Nadat de competitie indeling door de korfbalbond is vastgesteld (najaar, zaal en voorjaar) zal de 
arbitragecommissie zorgdragen voor een indeling.  Per wedstrijddag worden naast de benodigde 
scheidsrechters 2 extra (reserve) scheidsrechters aangewezen. Indien er maar één wedstrijd is 
ingepland wordt er 1 (reserve) scheidsrechter aangewezen. 
 
Publicatie van de indeling  
De indeling van de scheidsrechter geschied via het zogenaamde Technisch Kontaktje en het 
periodieke Kontaktje. De indeling in het laatst genoemde Kontaktje is bindend. 
 
Oefenwedstrijden 
Voor oefenwedstrijden worden geen scheidsrechters ingedeeld. De coach/trainer is zelf 
verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde scheidsrechter. 
 
Ruilen van wedstrijden 
In 1e instantie kan alleen worden geruild met de aangewezen (reserve) scheidsrechters per 
wedstrijddag. Mochten de aangewezen (reserve) scheidsrechters op deze wedstrijddag al een andere 
wedstrijd hebben aanvaard zal er een andere scheidsrechter moeten worden benaderd.  
Een eventuele ruiling is alleen geldig als deze schriftelijk/per mail is gemeld aan de 
arbitragecommissie en door de arbitragecommissie is bevestigd.  
Een aangewezen scheidsrechter is zelf verantwoordelijk voor de opvolging daarvan. 
 
Sancties 
Als een aangewezen scheidsrechter niet op komt dagen bij de wedstrijd ontvangt de scheidsrechter 
een gele kaart. 
Bij een volgende keer binnen de zelfde competitie ontvangt de scheidsrechter een rode kaart. 
 
Gele kaart 
Voor de jeugdleden houdt een gele kaart in dat het lid voor de eerst volgende wedstrijd wordt 
geschorst. Het lid mag dan niet bij het eigen team maar ook niet bij andere teams spelen. 
Voor seniorenleden is dezelfde sanctie van toepassing maar daarbovenop ontvangt het lid een 
geldboete welke gelijk is aan de door de bond opgelegde sanctie inzake een gele kaart verkregen 
tijdens een wedstrijd.  
 
Rode kaart   
Voor de jeugdleden houdt een rode kaart in dat het lid voor de eerst volgende 3 wedstrijden wordt 
geschorst. Het lid mag dan niet bij het eigen team maar ook niet bij andere teams spelen. 
Voor seniorenleden is dezelfde sanctie van toepassing maar daarbovenop ontvangt het lid een 
geldboete welke gelijk is aan de door de bond opgelegde sanctie inzake een rode kaart verkregen 
tijdens een wedstrijd.  
 
 



Schorsing 
De schorsing gaat direct in en is onafhankelijk van de competitie. Dus wanneer een schorsing wordt 
opgelegd op de laatste wedstrijd van het veldseizoen(najaar) is de schorsing van toepassing op de 1e 
wedstrijd tijdens het zaalseizoen. 
 
De opgelegde schorsingen wordt door de arbitragecommissie doorgegeven aan het 
wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat ziet er op toe dat het geschorste lid niet wordt 
opgesteld.  
 
Zonder scheidsrechters zijn wedstrijden niet mogelijk. Voorkom dat een wedstrijd niet door kan gaan 
door het ontbreken van een scheidrechter. 
 
De schorsing zal worden geregistreerd bij het Wedstrijdsecretariaat. 
 
 
Scheidsrechter avond 
Spelregels zorgen ervoor dat sport op een eerlijke en juiste manier verloopt. Beschikt niet iedereen 
binnen een vereniging over de juiste spelregelkennis kan dit tot situaties leiden dat mensen elkaar 
niet goed begrijpen.  
Om dit te voorkomen starten wij vanaf de jongste jeugd een zogenaamde scheidsrechter avond. 
Hierdoor kunnen de leden kennis nemen van de spelregels en de wijze waarop een wedstrijd moet 
worden gelezen. Het is voor de jeugdleden verplicht om bij de start van elke competitie deel te 
nemen aan de zogenaamde scheidsrechter avond, iedere 1e training van het seizoen (najaar, zaal en 
voorjaar). De jeugdtrainers en – begeleiders zijn eveneens verplicht om deel te nemen aan deze 
scheidsrechters avond. 
De Arbitragecommissie draagt er zorg voor dat de benodigde informatie op de 1e trainingsavond 
wordt gepresenteerd. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd in de kantine. 
 
Het jeugdlid welke niet heeft deelgenomen aan de scheidsrechter avond zal op de eerstvolgende 
trainingsavond alsnog de instructie moeten volgen.  De trainer/begeleider ziet er op toe dat ieder 
teamlid de voorlichting heeft gevolgd.  
 
Zonder de verplichte deelname is het lid niet spelgerechtigd en zal niet worden opgesteld. 
De deelname zal worden geregistreerd bij het Wedstrijdsecretariaat. 
 
 
Spelregelbewijs  
Ieder spelend lid, vanaf aspirant, is verplicht om het spelregelbewijs te behalen. Zie voor de 
doelgroep onderstaande link. 
https://www.korfbalmasterz.nl/media/filer_public/a5/92/a5928e10-2421-4c2e-a18d-
bf047de58a09/verplichte_invoering_spelregrelbewijs.pdf 
 
 
Verenigings- of Bondsscheidsrechter 
Elke sport, of het nu amateursport of profsport is, vraagt om enthousiaste scheidsrechters. Mensen 
met passie voor de sport, die ervoor zorgen dat regels correct toegepast worden en sporters met 
plezier kunnen sporten. Want dát is waar sport uiteindelijk om draait: samen plezier beleven! 
Wil je opgeleid worden tot scheidsrechter neem dan contact op met de Arbitragecommissie. 
 
 
 
 



 
Respect voor de scheidsrechter 
Een vrijwilligersfunctie waarvoor speciale aandacht vereist is, betreft de (club)scheidsrechters. 
Zonder scheidsrechters zijn wedstrijden niet mogelijk. Bij Arbitrage hoort Respect. Bij Respect hoort 
Gedrag. Deze drie kernbegrippen zijn sterk met elkaar verbonden.  
 
Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, 
bestuurders en toeschouwers regelmatig in twijfel getrokken. Plezier hebben in het leiden van een 
wedstrijd is sterk afhankelijk van de eigen leden, hun ouders en natuurlijk de spelers van de 
tegenpartij met aanhang. Zij dienen respect te hebben voor de arbitrage, immers ook deze kan en zal 
fouten maken. Respect voor de arbitrage moet vanzelfsprekend zijn en blijven bij Animo. Respect 
vraagt een bepaald gedrag. Gedrag wordt getoetst aan gedragsnormen en waarden. Het bestuur en 
het (jeugd)kader van Animo moeten hieraan meewerken. Met andere woorden: Voedt spelers zo op 
dat ze respect hebben voor de arbitrage en durf anderen die dat niet hebben hierop aan te spreken!  
Het leiden van wedstrijden is ook een sport voor een vereniging als Animo. Toch wordt dit nogal eens 
vergeten. Het leiden van wedstrijden bij Animo moet een begrip worden, de 
verenigingsscheidsrechters moeten plezier hebben in het leiden van wedstrijden bij onze club en 
moeten een duidelijke plaats krijgen in de totale verenigingsorganisatie.  
 
Respect  
Korfbal is een contactsport. Een contactsport met spelregels. De scheidsrechter handhaaft de 
spelregels en beslist wanneer spelregels zijn overtreden en bestraft overtredingen welke nadelig zijn 
voor een sportief verloop van wedstrijden of in strijd zijn met de spelregels. De scheidsrechter 
verdient hiervoor respect. Respect jegens elkaar, van spelers, leiders, trainers, ouders, toeschouwers 
en supporters. Ook scheidsrechters maken fouten. Te allen tijde dient de beslissing van de arbitrage 
gerespecteerd en geaccepteerd te worden. Vanaf de jongste jeugd zal er aandacht moeten zijn voor 
het respecteren en accepteren van de scheidsrechter. Animo streeft na dat alle betrokkenen in onze 
vereniging bovenstaande ook nastreven, uitdragen en elkaar hierop indien nodig aanspreken. 
 
Bestuur CKV Animo 
maart 2019  


