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FEITEN OP EEN RIJ
• Afgelopen jaren boetes circa 2500 euro per seizoen en circa 4-6 punten
in mindering
• Spelen op topniveau vraagt meer arbitrage-inzet
• Inbedding binnen vereniging ontbreekt – geen structuur, visie, plan
• Veel inzet in organisatie én uitvoering van te kleine groep
• Niet meebewegen op ontwikkelingen vereniging (wedstrijdniveau, aantal
teams)
• Tekort aan arbitrage, veel arbitrage van dezelfde mensen
• Vertekend beeld -> Veel jeugdwedstrijdleiders zonder diploma
• Vertekend beeld -> Veel wedstrijden senioren breedte zonder diploma
• Vanaf 2018 is spelregelbewijs voor spelers >14 jaar verplicht
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ACTIES/RESULTATEN tm april
2017
Inventarisatie huidige situatie
Afstemming betrokkenen vereniging/KNKV
-> vormgeven raamwerk/beleidsplan
-> bestuurlijke inbedding op orde
-> Twee niet-fluitende arbiter willen weer fluiten
-> 1 opleidingstraject KNKV-scheidsrechter gestart
-> 2 extra verenigingsbegeleiders

Olievlekwerking noodzaak arbitrage
Samenwerkingsmogelijkheden
-> Dindoa en Juventa fluiten wedstrijden
-> Sportieve sanctie zaal 17-18 op 0, veld nu nog 4 (per 8/4)
-> Verlaging huidige financiële sanctie ingezet

Korte termijn acties
1. Scheidsrechter bedanken
-> Doel: waardering voor de scheidsrechter
Na afloop van iedere wedstrijd bedanken spelers en coaches
de scheidsrechter voor zijn/haar inzet door het geven van een
hand.
2. Spelers fluiten afsluitende partij bij training
-> Doel: vertrouwd raken met fluiten
De afsluitende partij bij een training wordt afwisselend
door de spelers (E’s en hoger) gefloten. Dit biedt ook
mogelijkheden om scheidstalenten te scouten.
3. Alle spelers - vanaf 14 jaar - behalen spelregelbewijs
-> Doel: basiskennis van spelregel op orde bij alle spelers
Vanaf 2018 gaat KNKV dit verplicht stellen. Voor de
zomervakantie wordt hiervoor een spelregelavond
georganiseerd voor de betreffende jeugdspelers.
Nadere info volgt. (www.korfbalmasterz.nl)

RANDVOORWAARDEN
Commitment
ja zeggen is ook samen daar naar handelen
werkgroep arbitrage zijn mensen voor nodig, wie!

Inzet op duurzame inbedding
via beleidsplan en 4 pijlers

Financiële ruimte voor
blijvende ontwikkeling
sponsoring, waardering, ontwikkeling & opleiding

