
 

 

KNKV-scheidsrechter 
 

 

Doel 

Het mogen fluiten van thuiswedstrijden van alle teams van Dalto waarvoor door de bond geen 

scheidsrechter is aangewezen en met name het fluiten van externe wedstrijden in het wedstrijdkorfbal 

namens Dalto. 

 

Plaats in de vereniging 

De KNKV-scheidsrechter valt binnen Dalto onder de Arbitragecommissie en daarnaast onder de 

Districts Werkgroep Arbitrage Oost van het KNKV. 

 

Functie-inhoud 

 Het behalen van minimaal de Basisopleiding B (fluiten t/m de A-jeugd en senioren in het 

breedtekorfbal) en het volgen van bijscholingen. 

 Het leiden van thuiswedstrijden van teams van Dalto tot en met de A-jeugd en van de 

senioren in het breedtekorfbal. 

 Het leiden van externe wedstrijden in het wedstrijdkorfbal als vertegenwoordiger van het 

KNKV. 

 Regelmatig contact met de Arbitragecommissie 

  

Tijdsbesteding 

 Bij voorkeur wekelijks een wedstrijd fluiten, maar een mindere frequentie is in overleg ook 

mogelijk. 

 De reistijd per te fluiten wedstrijd is afhankelijk van het niveau en de indeling.  

 Eén tot twee keer per jaar een verplichte bijscholing.  

 

Geboden wordt 

 Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien.  

 Het volgen van Basisopleiding B. Het eerste deel van de praktijkopleiding wordt binnen Dalto 

verzorgd, het laatste deel door een KNKV-official. Je behaalt een certificaat. 

 Begeleiding en coaching naar behoefte en in overleg. 

 De kick van het als scheidsrechter tot een goed einde brengen van korfbalwedstrijden. 

 Een functie waarin je veel mensen van andere verenigingen ontmoet. 

 Een functie waarin je als lid van het S-team deel mag nemen aan activiteiten voor Dalto-

scheidsrechters.  

 Voor jonge talentvolle KNKV-scheidsrechters kent de Districts Werkgroep Arbitrage Oost een 

talentencircuit, met de mogelijkheid om bij gebleken kwaliteit snel door te stromen naar de 

'top'. 

 

Kwalificaties 

 Je moet seniorenlid zijn. 

 In het bezit zijn van de Basisopleiding B of de intentie hebben deze te gaan halen. 

 In het bezit zijn van een rijbewijs en auto is handig. 

 Goede communicatieve eigenschappen. 

 Laat niet over zich heen lopen en kan goed met kritiek omgaan. 


