Hee jongelui en andere potentiële jeugdscheidsrechters,
Enkele jaren geleden is tijdens de ledenvergadering door de leden van Korbatjo besloten dat de
leden in de A-periode verplicht de opleiding tot (jeugd)scheidsrechter volgen. Dit om ervoor te
zorgen dat er voldoende nieuwe scheidsrechters bijkomen. Want zonder scheids geen wedstrijd.
Maar ook omdat het volgen van de opleiding goed zal zijn voor de spelregelkennis en waarschijnlijk
voor meer begrip/respect voor scheidsrechters. Vorig seizoen is de scheidsrechtersopleiding niet
doorgegaan, omdat deze werd gewijzigd en we dus hebben gewacht op de nieuwe opleiding. Ook
voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers van jeugdleden is het mogelijk om jeugdscheidsrechter te
worden bij Korbatjo; graag zelfs!

Spelregelbewijs
De opleiding start met een spelregelbewijs. Via de website www.korfbalmastersz.nl, een officiële
website van het Korfbalverbond, vind je alles wat je nodig hebt om op een leuke en handige manier
de spelregels te oefenen, met behulp van veel foto’s en filmpjes. Alle spelregels zijn omschreven in
heldere taal en worden verduidelijkt met herkenbare voorbeelden. Zo weet je precies hoe je ze moet
toepassen tijdens de wedstrijd en begrijp je beslissingen van de scheidsrechter beter. Je kunt je
spelregelkennis nu al oefenen!
Op maandag 1 februari organiseren we i.s.m. de bond een spelregelavond. Verzamelen om 19.30
uur, aanvang om 19.45 uur. De locatie is ons clubhuis ‘Het Trefpunt’. Nadat je zelf hebt geoefend op
de website en bij voorkeur ook de spelregelavond hebt bijgewoond krijg je van ons een
gebruikersnaam en activatiecode waarmee je online de eindtoets kunt maken.

Jeugdscheidsrechter EF / BCD
Na het behalen van je spelregelbewijs gaat de vervolgopleiding van start. Je kunt kiezen uit:
scheidsrechter EF-jeugd of scheidsrechter BCD-jeugd. In maart (de datum volgt z.s.m.) organiseren
we een (verplichte) startersbijeenkomst. Daarna ga je onder begeleiding wedstrijden fluiten. Hoeveel
wedstrijden hangt af van wat je begeleider en jij nodig achten om de ‘Proeve van Bekwaamheid’ (het
examen) met goed gevolg af te kunnen leggen. Sommigen van jullie fluiten ook dit zaalseizoen al
wedstrijden en hebben dus al praktijkervaring voorafgaand aan de startersbijeenkomst. Als cursist
moet je, met input van je begeleider, een portfolio maken. Het portfolio moeten we aanleveren bij
het KNKV als we het examen aanvragen. Het examen bestaat uit het fluiten van één of twee halve
wedstrijden in competitieverband. Zie de website van het KNKV voor meer informatie over de
scheidsrechtersopleiding: http://www.knkv.nl/arbitrage/opleidingen/jeugdscheidsrechter/.

In principe verwachten we dat alle huidige A’s en selectieleden die nog geen scheidsrechterdiploma
hebben de jeugdscheidsrechtersopleiding gaan volgen, dus zowel het spelregelbewijs als het vervolg
waarbij je zelf kiest tussen de leeftijden EF of BCD. Daarnaast is er ruimte voor andere leden en
betrokkenen, bijvoorbeeld voor ouders/verzorgers van jeugdleden, om de opleiding te volgen.
Natuurlijk met de bedoeling om daarna ook daadwerkelijk jeugdwedstrijden te fluiten. De kosten
voor de opleiding worden door Korbatjo betaald. Let op: het inschrijven gebeurt door mij en hoef je
dus niet zelf te doen! Omdat het geld kost willen we –wellicht overbodig– jullie vragen om er serieus
mee om te gaan. We verwachten dat je je uiterste best zal doen om (z.s.m.) te slagen voor de
opleiding. Bespreek het ook met je ouder(s)/verzorger(s) dat je deze opleiding gaat volgen. Als er
vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag. Als je de opleiding dit seizoen om een goede
reden (zoals een examenjaar op school) niet kunt/wilt volgen, dan mag je de opleiding uitstellen naar
volgend seizoen.
Ik wil jullie vragen om uiterlijk maandag 11 januari aan mij door te geven of je in de eerste helft van
2016 start met de opleiding.
- En zo ja:
o Of je er op 1 februari bij bent.
o Welke opleiding je wilt gaan volgen: EF of BCD.
o Of je interesse hebt om in de toekomst mogelijk korfbalscheidsrechter te worden
ook bij A’s en seniorenteams, binnen Korbatjo of op hoger niveau als KNKV-scheids.
- En zo nee:
o Wat de reden is dat je nu niet kan/wil deelnemen aan de opleiding.

Graag zie ik je reactie tegemoet.
Groetjes, Marita

