Met o.a.: spelregelbewijs per 1 september 2018 verplicht voor alle seniorenleden
Beste allemaal,
Nieuwe scheidsrechters
Vanaf het seizoen 2016-2017 is een grote groep van 15 korfballers opgeleid tot jeugdscheidsrechter.
Met dank aan onze medebegeleiders: Beate Roeling, Liesanne Spoelstra, Alex van den Burg, Alex de
Reus, John Grafton en Mathijs Wolff. Een groot deel van de cursisten is nog datzelfde seizoen
gediplomeerd. Op dit moment zijn er nog drie in opleiding, waarvan Anouk Roeling en Kaylee de
Winter op a.s. zaterdag 10 maart examen doen.
Daarnaast is Luuk Meijnster intussen de vervolgopleiding gestart tot verenigingsscheidsrechter voor
A’s en senioren en ook hij doet op 10 maart examen. Luuk heeft ook al meerdere keren Korbatjo 2
gefloten terwijl dat de opleiding tot bondsscheidsrechter betreft die pas weer een volgende stap is.
Nieuwe opleidingsronde tot jeugdscheidsrechter
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.
In het seizoen 2018-2019 starten we een nieuw opleidingsronde. Alle A’s worden hiervoor benaderd.
Je mag zelf aangeven of je de opleiding gaat volgen tot scheidsrechter voor de EF-jeugd of voor de
BCD-jeugd. De kosten voor de opleiding worden door Korbatjo betaald. In principe zijn de opleiding
en het daarna daadwerkelijk gaan fluiten van jeugdwedstrijden verplicht, maar als je de opleiding om
een goede reden (zoals een examenjaar op school) nog niet kunt/wilt volgen, dan mag je de
opleiding uitstellen naar een later seizoen. Bespreek het ook met je ouder(s)/verzorger(s) dat je deze
opleiding gaat volgen.
Ook degenen die in de afgelopen twee jaar senior zijn geworden maar nog geen scheidsrechter zijn
worden benaderd.
Spelregelbewijs verplichting
De opleiding start met een spelregelbewijs. Via de website www.korfbalmastersz.nl, een officiële
website van het Korfbalverbond (KNKV), 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!

Let op: het spelregelbewijs wordt een verplichting voor alle leden vanaf de C-leeftijd. De gedachte
hierachter is dat een betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op
de sportvelden. De verplichting gaat gefaseerd:
- Per 1 september 2018: alle senioren (1e t/m 4e, G, midweek; incl. trainende en overige leden)
- Per 1 september 2019: alle junioren (A en G; incl. trainende en overige leden)
- Per 1 september 2020: alle aspiranten (B, C en G; incl. trainende en overige leden)
Dus alle seniorenleden moeten voor 1 september 2018 het spelregelbewijs in hun bezit hebben! Dit
is een voorwaarde van het KNKV voor lidmaatschap; en dus ook om wedstrijden te mogen spelen.
Iedereen die in het verleden een KNKV-scheidsrechtersdiploma heeft behaald (zoals het vroegere
JWL, Jeugd Wedstrijd Leider) is vrijgesteld. Voor G-korfballers is geen apart besluit, de verplichting is
gebaseerd op leeftijdsgroepen; we gaan hierover in gesprek met de Commissie G-korfbal.
We gaan er vanuit dat iedereen die volgend seizoen in de senioren korfbalt zelf aan de slag gaat
om het spelregelbewijs voor 1 september 2018 te halen. Dit kan het gemakkelijkst met behulp van
www.korfbalmastersz.nl. Wanneer je toe bent aan het examen, geef het dan aan ons door, dan
krijg je de inloggegevens om de eindtoets te kunnen doen.
Naast deze nieuwsbrief zullen we 1 op 1 contact opnemen met alle leden die het betreft. We weten
nu nog niet of het spelregelbewijs voor iedereen haalbaar is. Eventuele uitzonderingen kunnen we
maken in overleg met het bestuur, de TC Jeugd, Commissie G-korfbal en natuurlijk het KNKV.
Als je vragen hebt over het spelregelbewijs of ondersteuning wilt bij het behalen ervan, laat het dan
aan ons weten. Indien gewenst kunnen we in het clubhuis een spelregelavond organiseren.
Nieuw spelregelboekje
Het spelregelboekje is geactualiseerd. In 2013 is het boekje met de officiële spelregels voor het
korfbal voor het laatst verschenen zowel in een papieren als digitale versie. De nieuwe versie
http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Spelregels/Spelregelboek_2017.pdf.
Nieuwe opleiding tot (KNKV-)scheidsrechter A’s en senioren
De huidige opleidingen tot verenigingsscheidsrechter A’s en senioren en KNKV-scheidsrechter gaan
samengevoegd en vernieuwd worden tot een nieuwe opleiding. Afhankelijk van het niveau ontvangt
de cursist na het behalen van de eindtest het certificaat KNKV-scheidsrechter met een
niveaukwalificatie, bijvoorbeeld 'breedtekorfbal' of 'wedstrijdkorfbal'. Er lopen op dit moment nog
pilots. Vanaf september 2018 is de nieuwe opleiding beschikbaar. Vanaf 1 april kunnen we deze
inkopen. Luuk Meijnster en Ruben Vinke gaan deze opleiding waarschijnlijk volgen. En we hopen op
meer deelnemers! Heb je (mogelijk) interesse, dan horen wij het graag, bij voorkeur voor 1 april.
Let op: met het certificaat KNKV-scheidsrechter kun je zowel wedstrijden bij Korbatjo als extern
fluiten. Het betekent echter niet dat je verplicht bent om extern te gaan fluiten. Voor Korbatjo is het
gebrek aan scheidsrechters die extern fluiten wel een probleem, want we krijgen hiervoor boetes en
puntenmindering in de competitie voor Korbatjo 2. Mogelijk volgt er in 2018 een voorstel aan de
Algemene Ledenvergadering van Korbatjo om scheidsrechters die extern fluiten daarvoor een
vergoeding te geven.
Contactgegevens
Als je vragen hebt, spreek ons dan aan @Korbatjo of neem telefonisch contact met ons op.
Groeten,
Wessel Gunnewegh
Nicolette Verkaik
Marita Verkaik

Verenigingsbegeleider
06-47650628
Bestuurslid Technische Zaken 06-42454155
Scheidsrechterscoördinator
06-41586620

