
RvW 3.1 Uitvoeringsbesluit verplichting invoeren uitslagen 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het volgende besluit vastgesteld ten aanzien van het melden van 

uitslagen van gespeelde wedstrijden en van het doorgeven van het bericht van niet gespeelde wedstrijden. 

 

1. Alle verenigingen dienen na een gespeelde wedstrijd uiterlijk de volgende werkdag na de speeldag voor 12.00 uur de uitslagen 

van gespeelde wedstrijden in te voeren op de website van het KNKV.  

2. Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt, dient door beide verenigingen hiervan melding gemaakt te worden via het formulier 

"niet gespeelde wedstrijd" op de website.  

3. Voor elke niet gecommuniceerde uitslag en/of bericht betreffende een niet gespeelde wedstrijd ontvangt een vereniging 

ingevolge het bepaalde in art. 27 lid 3a van het huishoudelijk reglement een boete van 1 rekeneenheid.  

4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

 

 

 

RvW 4.1 Bestuursbesluit afrastering 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2011 het navolgende besluit genomen ten aanzien van het aanbrengen 

van een afrastering rond het speelveld. 

1. 

 

Een afrastering rond het speelveld moet worden aangebracht bij de volgende wedstrijden die in de 

veldkorfbalcompetitie worden georganiseerd: de ere-, hoofd-, overgangs-, 1e-, 2e-,reserve ere-, reserve hoofd-, 

reserve overgangs-, reserve 1e- en hoofdklasse A-jeugd voor gemengde ploegen en de topklasse voor 

damesploegen. 

2. 

De afrastering moet op ten minste 2 meter van de zij- en achterlijnen rondom het gehele speelveld worden 

aangebracht. Het beperken van de afrastering tot die zijden van het speelveld waar het publiek zich gebruikelijk 

ophoudt is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

3. De afrastering mag bestaan uit: 

  - een vast (leun)hek van ten minste 0,70 m hoogte; 

  - koord of touw met een diameter van ten minste 0,5 cm dat is bevestigd aan palen. 

  

Een afrastering, bestaande uit los op de grond gelegd koord, touw of terreinlint, voldoet niet aan de voorwaarden 

van dit besluit. 

4. 

 

Indien de scheidsrechter constateert dat op het vastgestelde aanvangsuur de afrastering niet of niet op de juiste 

wijze is aangebracht, geeft hij de thuisspelende vereniging opdracht dit alsnog in orde te maken. Hij maakt 

hiervan een aantekening op het wedstrijdformulier. De thuisspelende vereniging verbeurt een boete conform het 

bepaalde in artikel 45 lid 1 van het reglement van wedstrijden en artikel 27 van het huishoudelijk reglement. 

5. Dit besluit treedt in werking op 17 oktober 2011. 

 

  



RvW 4.2 Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende voorschriften en voorwaarden, als bedoeld van de 

officiële spelregels in § 1.1c, 2.2b en 2.2c, alsmede in artikel 29 lid 1 en artikel 36 lid 4 van het reglement van wedstrijden, 

vastgesteld inzake de banken, de vervanging van spelers en het functioneren van coaches tijdens een wedstrijd. 

 

Banken 

1. De ontvangende ploeg bepaalt aan welke zijlijn de banken worden geplaatst en welke bank gebruikt wordt door haar eigen ploeg 

en welke door de bezoekende ploeg. 

2. a. Op de spelersbank van een ploeg mogen maximaal dertien personen plaatsnemen. Hierbij gaat het om maximaal acht 

vervangende spelers. De overigen, waaronder de coach, zijn met een begeleidingstaak belast. 

b. Indien één van de personen, als bedoeld onder a, naar de mening van de scheidsrechter de bepalingen van dit besluit 

overtreedt of zich schuldig maakt aan wangedrag, zoals bedoeld in § 2.3f van de officiële spelregels, kan de scheidsrechter, 

onverkort de in de officiële spelregels genoemde strafmaatregelen, de betrokkene: 

1. informeel waarschuwen, dat hij zijn optreden moet herzien; 

2. verbieden de spelersbank zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te verlaten gedurende de resterende speeltijd of een deel 

daarvan; 

3. formeel waarschuwen door het tonen van een gele kaart; 

4. wegzenden door het tonen van een rode kaart en hem voor de verdere duur van de wedstrijd de aan zijn functie verbonden 

rechten ontzeggen. 

c. Het is personen, als bedoeld onder a. niet toegestaan gebruik te maken van geluidsversterkende middelen, ongeacht of deze 

bedoeld zijn het stemgeluid te versterken dan wel of onafhankelijk daarvan geluid maken.  

 

Het functioneren van de coach 

3. a. De coach meldt zich, direct na het fluitsignaal als bedoeld in artikel 34 lid 4 onder a van het reglement van wedstrijden, bij de 

scheidsrechter en maakt zich als zodanig bekend. 

b. Op het wedstrijdformulier moet de naam van de coach worden vermeld, alsmede diens relatiecode en, indien hij geen lid is van 

de vereniging waarvoor hij als coach optreedt, de naam van de vereniging via welke hij als lid van het KNKV is aangemeld. Indien 

de coach als onafhankelijk lid van het KNKV is aangemeld, moet na zijn naam de vermelding "onafhankelijk lid" op het 

wedstrijdformulier worden opgenomen. 

4. a. Het is de coach toegestaan zijn spelers aanwijzingen te geven van buiten het speelveld en op een wijze, die niet storend is 

voor anderen. Het is de coach toegestaan zijn plaats op de bank tijdelijk, voor een korte periode, te verlaten en op een andere 

plaats, aan dezelfde zijlijn waar de banken zijn geplaatst, van buiten het speelveld aanwijzingen te geven. 

b. De coach mag zich op geen enkele wijze mengen in de leiding van de wedstrijd door de scheidsrechter, zich niet met hem, de 

assistent-scheidsrechter en de tegenpartij bemoeien, noch trachten hen te intimideren. 

 

Het vervangen van spelers 

5. De vervangende speler stelt zich in het voorgeschreven clubkostuum op langs de lange zijde van het speelveld waar de 

spelersbank is geplaatst bij het vak waarin de speler die hij gaat vervangen zich bevindt. Indien de spelers van zijn ploeg 

wedstrijdkleding dragen waarop reclame-uitingen, als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder b a van het sponsoringreglement, zijn 

aangebracht, is hij verplicht dezelfde wedstrijdkleding met dezelfde reclame-uitingen te dragen. 

6. Een vervangende speler, die door de scheidsrechter is weggezonden wegens een overtreding van dit besluit of wegens 

wangedrag, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. 

7. In gevallen waarin geen toestemming van de scheidsrechter is vereist, kan de vervanging onmiddellijk na de melding door de 

coach of de aanvoerder plaatsvinden. Indien wel toestemming van de scheidsrechter is vereist, vindt de vervanging plaats direct 

nadat deze is gegeven. 

8. Op het wedstrijdformulier dient te worden vermeld welke speler op welk tijdstip is vervangen en wie als vervangende speler aan 

de wedstrijd is gaan deelnemen. 

 

Overige tot de ploeg behorende personen 

9. De personen, die op de bank hebben plaatsgenomen worden geacht tot de ploeg te behoren, Hiertoe worden naast de coach en 

de vervangende spelers ook gerekend de personen die met een begeleidingstaak zijn belast. 

10. Een lid van de medische staf mag de bank verlaten om een geblesseerde speler te onderzoeken en/of te behandelen. Hij mag 

alleen na toestemming van de scheidsrechter het veld betreden. 

11. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  



 

RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal 
 
Bestuursbesluit jeugdkorfbal 

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 1 lid 3 en artikel 5 

lid 2 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van de organisatie van jeugdcompetities en -wedstrijden. 

 

Ploegaanduiding 

1. De aan de competities deelnemende ploegen worden als volgt aangeduid: 

Categorie  Aangeduid als  

A-jeugd A1, A2, A3 enz. 

B-jeugd B1, B2, B3 enz. 

C-jeugd C1, C2, C3 enz. 

D-jeugd D1, D2, D3 enz. 

E-jeugd E1, E2, E3 enz. 

F-jeugd F1, F2, F3 enz. 

  

Ploegsamenstelling 

2.1 Ploegen die uitkomen in breedtekorfbalafdelingen voor gemengde ploegen van de A-, B-, C-, D- en E-jeugdklassen die in twee 

vakken spelen, bestaan uit vier spelers en vier speelsters. De sekseverdeling mag losgelaten worden indien er met hesjes 

gespeeld wordt, zodat het twee tegen twee principe gehandhaafd blijft. Bij de A-, B-, en C-jeugdklassen geldt als aanvullende 

voorwaarde dat een speler of speelster in dezelfde wedstrijd altijd als dame of als heer moet blijven spelen. 

Ploegen die uitkomen in breedtekorfbalafdelingen voor damesploegen van de A-, B-, C-, D- en E-jeugdklassen die in twee vakken 

spelen, bestaan uit acht speelsters. In de ploegen die uitkomen in de E-jeugd van de breedtekorfbalafdelingen voor damesploegen 

mag maximaal één jongen per vak worden opgesteld. 

2.2 Ploegen die uitkomen in afdelingen voor gemengde ploegen van de B-, C-, D- en E-jeugdklassen, die in één vak spelen, en F-

jeugdklassen, bestaan uit twee spelers en twee speelsters. 

De sekseverdeling mag losgelaten worden indien er met hesjes gespeeld wordt, zodat het twee tegen twee principe gehandhaafd 

blijft. 

Ploegen die uitkomen in afdelingen voor damesploegen van de D- en E-jeugdklassen, die in één vak spelen en F-jeugdklassen, 

bestaan uit vier speelsters. In deze ploegen mag maximaal één jongen worden opgesteld. 

 

Veldafmeting veldkorfbal 

3. 

Categorie  Veldafmetingen  

A-jeugd 60 bij 30 meter 

A-jeugd dames 50 bij 25 meter 

B-jeugd 50 bij 25 meter 

B-jeugd één vak 25 bij 15 meter 

C-jeugd 50 bij 25 meter 

C-jeugd één vak 25 bij 15 meter 

D-jeugd 40 bij 20 meter 

D-jeugd één vak 25 bij 15 meter 

E-jeugd 40 bij 20 meter 

E-jeugd één vak 25 bij 15 meter 

F-jeugd 25 bij 15 meter 

  

Veldafmeting zaalkorfbal 

4.1 Bij de afdelingen voor de B, C, D en E-jeugd klassen die in twee vakken spelen bedraagt de veldafmeting 40 bij 20 meter. 

4.2 Bij de afdelingen voor de B, C, D, E en F-jeugd waarbij in één vak wordt gespeeld bedraagt de veldafmeting minimaal 20 bij 12 

meter 

 

Spelmateriaal 

5. Bij wedstrijden in de categorieën D- en E-jeugd bedraagt de afstand van de bovenrand van de korf tot de grond 3 meter. 

6. Bij wedstrijden in de categorie F-jeugd bedraagt de afstand van de bovenrand van de korf tot de grond 2,50 meter. 

 



7. Bij wedstrijden in de categorie D- en E-jeugd wordt een door de IKF goedgekeurde bal nummer 4 gebruikt. Bij de categorieën F-

jeugd wordt een bal nummer 3 gebruikt. 

8. Bij wedstrijden voor de categorie B, C, D en E-jeugd, die in één vak spelen, en in de F-jeugd worden de palen geplaatst op de 

lengteas van het speelveld op een afstand van de korte zijde gelijk aan 1/5 van de lengte van het veld. 

 

Wedstrijdduur en strafworpen 

9. 

Categorie Duur wedstrijd zaal  Duur wedstrijd veld  

A-jeugd 2 keer 30 minuten 2 keer 35 minuten 

B-jeugd 2 keer 25 minuten 2 keer 30 minuten 

B-jeugd één vak 4 keer 10 minuten 4 keer 10 minuten 

C-jeugd 2 keer 25 minuten 2 keer 25 minuten 

C-jeugd één vak 4 keer 10 minuten 4 keer 10 minuten 

D-jeugd 2 keer 25 minuten 2 keer 25 minuten 

D-jeugd één vak 4 keer 10 minuten 4 keer 10 minuten 

E-jeugd 2 keer 20 minuten 2 keer 20 minuten 

E-jeugd één vak 4 keer 10 minuten 4 keer 10 minuten 

F-jeugd= één vak 4 keer 10 minuten 4 keer 10 minuten 

   

De rust bedraagt in alle voorkomende situaties 5 tot 10 minuten. 

10. Bij wedstrijden met een vakkorfbal is er na de 10de en 30ste minuut een korte time-out van 1 minuut en na 20 minuten 5 minuten 

rust. 

11. Bij wedstrijden in de categorieën E-jeugd in één vak en F-jeugd vindt een strafworpenwedstrijd plaats. Deze strafworpen 

worden in de rust of na afloop van de wedstrijd genomen en het aantal is 12 strafworpen per team. 

 

Beslissingswedstrijd 

12. Voor zover er nog beslissingswedstrijden bij de jeugdcategorieën gespeeld worden, zijn de bepalingen zoals vermeld in het 

Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden van toepassing 

 

Vakwisseling 

13. Bij wedstrijden voor de D-jeugd en voor de E-jeugd die in twee vakken spelen, wordt na het verstrijken van de helft van een 

speelhelft, ongeacht het aantal gemaakte doelpunten, van vak gewisseld. 

De uitworpen bij het begin van de wedstrijd en na de vakwisseling in de eerste helft worden genomen door de thuisspelende 

vereniging en bij het begin van de tweede helft en na de vakwisseling in de tweede helft door de bezoekende vereniging. 

14. Bij wedstrijden voor de B, C, D en E-jeugd, die in één vak spelen, en F-jeugd wordt na het eerste deel van de wedstrijd van korf 

gewisseld, ongeacht het aantal gemaakte doelpunten 

 

Spelersvervangingen en -wisselingen 

2.1 In het wedstrijdkorfbal mogen 4 spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag niet meer aan het spel 

deelnemen. 

2.2 In het breedtekorfbal mogen onbeperkt spelerswisselingen plaatsvinden. In deze competitie is het toegestaan gewisselde 

spelers maximaal één keer opnieuw aan het spel te laten deelnemen. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van 

wisselen niet aan de wedstrijd deelneemt. Het maakt niet uit in welk vak de speler, die wordt teruggewisseld wordt ingezet. Bij 

dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen in een vak worden opgesteld. 

2.3 In het één-vaks korfbal bij de B, C, D, E- en F-jeugd mogen onbeperkt spelerswisselingen plaatsvinden. Een gewisselde speler 

mag opnieuw aan het spel gaan deelnemen. Bij dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen worden opgesteld. 

 

Datum van ingang 

16. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

  



RvW 4.4 Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden 
 
Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden 

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 op grond van het bepaalde in artikel 2 en artikel 13 lid 4 en lid 5 

onder c van het reglement van wedstrijden het onderstaande besluit genomen ten aanzien van de verlengingen bij de in dit besluit 

genoemde wedstrijden. 

 

1. Dit besluit is van toepassing op alle beslissingswedstrijden die op basis van het bepaalde in het Reglement van Wedstrijden 

worden gespeeld, alsmede op wedstrijden welke zijn opgenomen in de promotie- en degradatieregelingen. 

2. a. Voor de wedstrijden in de Korfbal League, de reserve Korfbal League, de hoofd- en reserve hoofdklasse senioren, de 

overgangsklasse en de hoofdklasse A-jeugd van de zaalkorfbalcompetitie geldt een reguliere verlenging van vijf minuten zuivere 

speeltijd. 

b. In alle klassen, welke niet genoemd zijn in lid 2a wordt, indien een wedstrijd na de normale speeltijd gelijk is geëindigd, een 

reguliere verlenging van tweemaal vijf minuten gespeeld, waarbij de bepalingen van deze regeling van toepassing zijn. 

 

Aanvang van de verlenging 

3. De verlenging wordt begonnen na een pauze van maximaal drie minuten na de beëindiging van de normale speeltijd. 

4. Met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd of in de pauze na de beëindiging van de normale 

speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging begonnen in de beginopstelling van beide ploegen. 

5. In de verlenging spelen beide ploegen in dezelfde richting als de eerste helft van de normale speeltijd van de wedstrijd. 

6. De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg de uitworp heeft. Deze ploeg wordt verder in deze regeling aangeduid als 

‘ploeg A’; de andere ploeg als ‘ploeg B’. 

 

Einde van de reguliere verlenging 

7. a. Voor de klassen genoemd onder 2b worden direct strafworpen genomen zoals vermeld bij artikel 12 tot en met 14. 

b. Indien na afloop van de verlenging de stand nog steeds gelijk is, volgt er in de klassen genoemd in artikel 2a een "Golden goal" 

verlenging waarbij de punten 3 t/m 6 van deze regeling opnieuw van toepassing zijn.  

 

Regels voor de Golden goal verlenging 

8. Indien beide ploegen tijdens de verlenging balbezit hebben gehad in het eigen aanvalsvak eindigt de verlenging na het scoren 

van het eerste doelpunt in de verlenging. De scorende ploeg wint de wedstrijd. 

9. Indien ploeg A scoort en de bal is nog niet in het aanvalsvak van ploeg B in het bezit van ploeg B geweest, wordt de verlenging 

voortgezet met een uitworp van ploeg B. Indien ploeg B niet scoort en de bal weer in het bezit van ploeg A komt in het eigen 

aanvalsvak, eindigt de verlenging. Ploeg A is dan winnaar van de wedstrijd. 

10. Indien ploeg B na de onder 9 genoemde uitworp scoort voordat de bal weer in het bezit van een speler van ploeg A in het 

aanvalsvak van ploeg A is gekomen, wordt de verlenging voortgezet met een vakwisseling, waarna de bepalingen, genoemd onder 

8 en 9 opnieuw van toepassing zijn, alsof er nog niet is gescoord. 

11. De "Golden goal" verlenging eindigt na vijf minuten, indien beide ploegen niet scoren of indien de stand nog steeds gelijk is. In 

dat geval wordt de wedstrijd beslist door het nemen van strafworpen. 

 

Het nemen van strafworpen 

12. In het geval de wedstrijd wordt beslist door het nemen van strafworpen, worden deze genomen door acht spelers van elke 

ploeg die aan het eind van de verlenging en bij de in artikel 2a genoemde klassen aan het eind van de "Golden goal" verlenging in 

het veld stonden. Vervangingen, volgens de spelregels, zijn nog steeds toegestaan. De scheidsrechter stelt door loting vast welke 

ploeg met het nemen van strafworpen begint. De scheidsrechter bepaalt welke korf voor het nemen van strafworpen wordt 

gebruikt. Alleen de nemer van de strafworp, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter mogen zich in dat vak bevinden; de 

overige spelers stellen zich in het andere vak op. Alle acht spelers van de beide ploegen nemen om en om een strafworp. 

13. Indien beide ploegen evenveel strafworpen benut hebben, neemt daarna steeds één speler van beide ploegen een strafworp. 

Deze speler moet behoren tot de groep van acht spelers, die eerder een strafworp hebben genomen. Als beide spelers scoren of 

beiden de strafworp missen, wordt dit herhaald, totdat een beslissing is verkregen. 

14. Een speler komt niet in aanmerking voor het nemen van een derde strafworp voordat alle acht spelers van zijn ploeg een 

tweede strafworp hebben genomen. Deze bepaling blijft ook van kracht indien meer dan drie series strafworpen noodzakelijk zijn. 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

  



RvW 4.5 Bestuursbesluit inhoud verbandtrommel 
 
1. Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 op grond van het bepaalde in artikel 37 lid 1 sub a van het 

reglement van wedstrijden, op grond van het advies van de medische commissie het onderstaande besluit genomen ten aanzien 

van de inhoud van de verbandtrommel welke bij korfbalwedstrijden aanwezig dient te zijn.  

Tevens geldt het betreffende besluit als eis ten aanzien van hetgeen volgens schrijven van het NOC*NSF als minimum aanwezig 

dient te zijn op de locatie alwaar de korfbalwedstrijden en -activiteiten worden uitgeoefend. In het kader van de nadere invulling van 

de Risico-inventarisatie en -evaluatie dient iedere sportorganisatie een RI&E te hebben opgemaakt.  

Op het gebied van veiligheid en hulpverlening dient iedere sportorganisatie (zijnde de vereniging) dan wel de beheerder van de 

accommodatie te beschikken over o.a. adequate EHBSO-dozen (Eerste Hulp Bij SportOngevallen). De door NOC*NSF 

vastgestelde richtlijnen voor de inhoud van deze EHBSO (ook wel genoemd verenigingskit) dienen te worden nageleefd.  

De vereniging en verstrekker van de sportaccommodatie voldoet hiermee dan aan de richtlijnen Basis Bedrijfsverbandsets BHV en 

de Arbowet en aan de regelgeving nummer VE84-02 zoals deze door het Oranje Kruis is goedgekeurd. 

Indien er sprake is van het organiseren van activiteiten met een groot aantal deelnemers dient men te beschikken over de 

toernooikit. Onder een groot aantal deelnemers dient te worden verstaan een aantal deelnemers, waarbij redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat meer dan 1 hulpverlener aanwezig dient te zijn.  

De inhoud van deze kit is zodanig vastgesteld en ingericht dat ze te gebruiken is door meerdere hulpverleners. 

 

De inhoud van deze beide dozen is te vinden op: www.ehbo.nl/Brochures/Inhoudsportverbanddozen.pdf 

 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011 

  

http://www.knkv.nl/knkv-corporate/regelgeving/bestuursbesluiten/rvw-4-5-bestuursbesluit-inhoud-verbandtrommel-/www.ehbo.nl/Brochures/Inhoudsportverbanddozen.pdf


RvW 4.6 Uitvoeringsbesluit gebruik klok zaalwedstrijden 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het volgende uitvoeringsbesluit vastgesteld ten aanzien van het 

gebruik van een klok bij wedstrijden in de zaalkorfbalcompetitie. 

 

1. Deze regeling geldt voor alle zaalwedstrijden, waarbij een voor ieder zichtbare klok, die secondengewijs de nog te spelen 

speeltijd aangeeft en op of nabij het elektronisch scorebord gebruikt wordt, functioneert en die door of namens de zaalcommissaris 

wordt bediend. Deze regeling geldt niet voor wedstrijden in de Korfbal League, reserve Korfbal League, hoofdklasse en reserve 

hoofdklasse senioren, overgangsklasse senioren en hoofdklasse A-jeugd. 

 

2. De klok wordt bij de volgende situaties stil gezet: 

a. nadat de scheidsrechter het T-teken en het fluitsignaal voor het begin van de time-out (par. 3.1b spelregels) heeft gegeven; 

b. nadat de scheidsrechter het spel door een fluitsignaal heeft onderbroken, voor de vervanging van een speler door de coach of 

de aanvoerder (par. 3.1c spelregels) of voor de toegestane vervanging in verband met een blessure (na de eerste vier 

spelervervangingen; par. 3.1c spelregels); 

c. op aangeven van de scheidsrechter indien er naar zijn mening sprake is van niet tot het spel behorend oponthoud (par. 3.1a 

spelregels); het aangeven geschiedt met het scheidsrechtersgebaar, als bedoeld voor de toepassing van par. 3.1a van de 

spelregels; 

d. op aangeven van de scheidsrechter indien er naar zijn mening sprake is van ophouden van het spel (par. 3.6g). Het aangeven 

geschiedt met het scheidsrechtersgebaar, als bedoeld in par. 3.6g van de spelregels. 

 

3. De klok wordt weer in werking gesteld wanneer de scheidsrechter bij de situaties, als vermeld onder punt 2, door een fluitsignaal 

het spel hervat en eenzelfde scheidsrechtersgebaar maakt. 

 

4. De klok wordt – iedere speelhelft - één minuut voor tijd stil gezet. 

 

5. Indien er geen klok, als bedoeld in punt 1. van dit besluit, aanwezig is of indien er wel zo’n klok is maar er niemand is om deze te 

bedienen, dan geeft de scheidsrechter aan de coaches, aanvoerders en spelers duidelijk aan wanneer hij de klok stil zet. Dat zal 

met name betrekking hebben op de punten 2c. en 2d. van deze regeling. 

 

6. De scheidsrechter geeft – iedere speelhelft - met een gebaar aan wanneer er nog één minuut te spelen is. Het gebaar betreft het 

opsteken van een arm en hand met de wijsvinger omhoog. 

 

7. Vóór aanvang van de wedstrijd gaat de scheidsrechter na of de zaalcommissaris op de hoogte is van dit besluit. Is dat niet het 

geval dan geeft de scheidsrechter de zaalcommissaris de nodige instructies.  

 

8. Dit besluit treedt in werking per 1 september 2011. 

  



RvW 4.7 Bestuursbesluit kunststof korf met bijbehorende paal 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het navolgende besluit genomen ten aanzien van het gebruik 

van de kunststofkorf met bijbehorende paal. Dit besluit staat in relatie tot de officiële spelregels deel 1 (Spelregels zaalkorfbal) 

paragrafen 3 (Palen) en 4 (Korven). 

1.   Kunststofkorf  

  a. De korven dienen te voldoen aan de "IKF Korf regulations". 

  b. 

Als bewijs daartoe dienen de korven voorzien te zijn van het "IKF Approved" stempel, alsmede van de 

markering als voorgeschreven door de IKF. 

  c. 

De korven zijn, als toegelaten in artikel 4, vervaardigd van kunststof. De voorwaarden waaraan de korven 

voldoen zijn omschreven in de "IKF Korf regulations". 

2.   Paal  

  a. De in combinatie met de kunststof korf te gebruiken paal dient van aluminium vervaardigd te zijn. 

  b. De diameter bedraagt 7,6 centimeter met een wanddikte van 3 mm. 

3.   

De kunststof korf en de paal - als hiervoor onder 1 en 2 omschreven - worden toegepast bij alle wedstrijden die 

in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie worden gespeeld. 

4. 

   

De kunststof korf – als hiervoor onder 1 omschreven – wordt toegepast bij alle wedstrijden die in de 

breedtekorfbalcompetitie worden gespeeld. De paal – als hiervoor onder 2 beschreven – is bij wedstrijden die 

in de breedtekorfbalcompetitie worden gespeeld niet verplicht. Daar mag dus nog gespeeld worden met een 

massief houten paal of een metalen buis conform het gestelde in § 1.3 (toelichting) van de officiële spelregels. 

5. 

 

 

   

De IKF-regulations – als genoemd onder 1 – verwijzen onder meer naar de geometrische eigenschappen van 

de korf, die niet mogen worden gewijzigd. Dat betekent concreet dat het niet is toegestaan om reclame-uitingen 

op een zodanige wijze aan te brengen dat het aanzicht van de korf wijzigt. Reclame-uitingen mogen aan de 

buitenzijde van de korf worden geschilderd of zodanig aangebracht dat de verticale dimensie van de korf 

onveranderd blijft en de dikte van de korf niet meer dan 5 mm toeneemt. Het gebruik van popnagels of het op 

andere wijze bevestigen van reclamebordjes is dus niet toegestaan. 

6.   

Dit bestuursbesluit geldt als een voorwaarde als geformuleerd in artikel 17 lid 2 van het reglement van 

wedstrijden. 

    Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

   

Productomschrijving korfbalpaal 

De korfbalpaal is vervaardigd van aluminium met een doorsnede van Ø 76 mm met een wanddikte van 3 mm,voorzien van 

inwendige versterking / opname, voor bevestiging van kopstuk ten bate van de kunststof korfbalmand of door middel van adapter 

stuk voor rotanmand. Deze palen zijn uit één stuk, voor de juiste stabiliteit. Het oppervlak is geanodiseerd tegen verwering van het 

materiaal. Vaste paal en grondpot zijn voorzien van een conische ring voor het nagenoeg spelingsvrij opstellen, en voorzien van 

een rubber afdichting t.b.v. vuil of zand. 

 



RvW 4.8 Uitvoeringsbesluit onderbreken van wedstrijden bij onweer 
 
Het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van 22 augustus 2011 de navolgende richtlijnen voor de scheidsrechters voor het 

onderbreken van wedstrijden bij onweer vastgesteld. 

 

De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd in het geval dat onweer zich op een afstand van 3 km of minder bevindt. De afstand 

kan globaal gemeten worden door de tijd vast te stellen tussen het zien van de bliksemflits en het horen van de donder. Indien dit 

minder dan 10 seconden bedraagt, is het onweer binnen 3 km afstand. Indien nog voldoende tijd beschikbaar is, wordt de wedstrijd 

voortgezet als de onweersbui is afgedreven en het veld bespeelbaar is. 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

 

  



RvW 4.9 Bestuursbesluit uitzonderlijke weersomstandigheden 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 op grond van artikel 18 lid 4 van het Reglement van Wedstrijden 

het volgende bestuursbesluit vastgesteld t.a.v. uitzonderlijke weersomstandigheden. 

 

Afgelastingen 

1. Namens het Bondsbestuur kan de Landelijke Competitieleider ingeval van de in artikel 18 lid 1 van het Reglement van 

Wedstrijden genoemde omstandigheden besluiten tot een afgelasting van het volledige dan wel gedeeltelijke voor een bepaalde 

dag / weekend vastgestelde competitieprogramma. Hij draagt daarvoor de primaire verantwoordelijkheid. De competitieleider 

maakt echter pas gebruik van deze discretionaire bevoegdheid, nadat hij advies heeft ingewonnen bij de voorzitter van de 

landelijke competitiecommissie, een der aanwijzers, en op het bondsbureau de technisch directeur, de productmanager arbitrage 

en de directeur. 

2. Deze afgelasting wordt schriftelijk gecommuniceerd via de geëigende communicatiekanalen. Daarbij kan o.a. gebruik worden 

gemaakt van de KNKV-site, mailadressen van de betrokken verenigingen en scheidsrechtersofficials, teletekst, radio en TV. 

3. Indien het gaat om een(gedeeltelijke) afgelasting van het zaalprogramma dragen de verenigingen wiens onderlinge wedstrijden 

worden afgelast ieder voor 50% bij in de kosten voor zaalhuur. 

 

Niet opkomen, indien er geen sprake is van een (gedeeltelijke) afgelasting 

4. Bij slechte lokale of regionale weersomstandigheden beoordelen de verenigingen zelf of zij het verantwoord achten om wel of 

niet een thuiswedstrijd door te laten gaan, dan wel af te reizen voor een uitwedstrijd. Het reizen is te allen tijde op eigen risico. 

5. Het Bondsbestuur beoordeelt achteraf in hoeverre een in lid 4 gemaakte beoordeling terecht was. Daarbij is artikel 40 lid 3 van 

het Reglement van Wedstrijden van toepassing.  

6. Indien een vereniging er naar het oordeel van het Bondsbestuur ten onrechte voor heeft gekozen niet voor een niet afgelaste 

wedstrijd op te komen heeft de landelijke competitieleider de mogelijkheid om het Bondsbestuur voorstellen te doen voor een 

alternatieve manier van sanctioneren op basis van bijzondere omstandigheden. Daarbij wint hij het advies in van de Landelijke 

Competitie Commissie. 

7. Indien het Bondsbestuur het in artikel 6 bedoelde advies overneemt, overlegt het vervolgens met de Tuchtcommissie over het 

gewenste sanctiebeleid. Indien de Tuchtcommissie besluit tot het opleggen van geen of van alternatieve sancties over te gaan 

wordt dat bekend gesteld via de KNKV-site en aan de betrokken verenigingen. 

 

Inhalen van afgelaste en niet doorgegane wedstrijden 

8. Voor de vaststelling van in te halen wedstrijden zijn de bepalingen van artikel 10 lid 2 van het Reglement van Wedstrijden van 

toepassing. In aanvulling daarop gelden de volgende regels: 

a. Indien er niet gespeeld kan worden in een inhaalweekend mag een wedstrijd met wederzijds goedvinden doordeweeks 

ingehaald worden, mits dit gebeurt uiterlijk in de week na het eerst mogelijke inhaalweekeinde; 

b. Voor in te halen zaalwedstrijden geldt dat indien verenigingen niet binnen 7 werkdagen een sporthal gereserveerd hebben voor 

het vaststellen van de in te halen wedstrijd, dan hebben de competitieplanners/leiders de mogelijkheid om zelf speelruimte in te 

huren. Deze alternatieve speellocatie hoeft niet de ‘thuishal’ van de thuisvereniging te zijn, noch zich in de stad te bevinden waar 

deze vereniging haar thuiswedstrijden speelt. De huurkosten komen ten laste valt van de thuisspelende club.  

9. Wedstrijden die opnieuw moeten worden vastgesteld of die moeten worden uitgespeeld worden in beginsel vastgesteld vóór de 

laatste speelronde. Indien geen inhaalweekenden meer beschikbaar zijn, zal de in te halen of over/uit te spelen wedstrijd worden 

vastgesteld op een door-de-weekse avond. In ieder geval worden wedstrijden binnen 4 weken opnieuw vastgesteld. 

10. Alleen wedstrijden uit de laatste speelronde die niet zijn doorgegaan of gestaakt, of wedstrijden uit eerdere rondes die moeten 

worden uit- of overgespeeld mogen na de laatste spelronde gespeeld worden. Uitspraken van de tuchtcommissie die kort voor of 

na het verstrijken van de vastgestelde competitie zijn gedaan kunnen eveneens aanleiding zijn wedstrijden na de laatste 

speelronde vast te stellen. 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

  



RvW 4.10 Bestuursbesluit rangordebepaling topkorfbalcompetitie 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2011 het onderstaande besluit genomen ten aanzien van de rangorde in 

de in artikel 1 genoemde klassen. 

 

1. Dit besluit is van toepassing op de Korfbal League en de reserve Korfbal League, ereklasse en reserve ereklasse. Tevens is dit 

besluit van toepassing op de hoofdklasse, en reserve hoofdklasse in de zaalkorfbalcompetitie voor gemengde ploegen voor 

plaatsen die recht geven tot het spelen van promotie- en/of play off wedstrijden voor promotie zoals vastgelegd in de promotie-/ 

degradatieregeling. Tot slot is dit besluit van toepassing in de topklasse dames zaalkorfbalcompetitie en reserve topklasse 

zaalkorfbalcompetitie indien de teams op de posities 2 en 3 gelijk zijn geëindigd.  

 

2. a. De rangorde van de ploegen aan het eind van de competitie wordt bepaald aan de hand van het aantal wedstrijdpunten, 

conform het bepaalde in artikel 13 lid 4 van het reglement van wedstrijden. 

b. Eindigen twee of meer ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan wordt de rangorde achtereenvolgens bepaald aan de 

hand van de volgende criteria: 

- het aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten, met in achtneming van het bepaalde onder c; 

- het doelsaldo van de onderlinge wedstrijden, met in achtneming van het bepaalde onder c; 

- het aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden, met in achtneming van het bepaalde onder c; 

- het doelsaldo van de competitie; 

- het aantal in de competitie gescoorde doelpunten; 

- het resultaat van (een) nader vast te stellen beslissingswedstrijd(en). 

c. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt het resultaat van de onderlinge wedstrijden 

vastgesteld door de resultaten van de beide wedstrijden in de competitie samen te tellen. 

Indien meer dan twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt het resultaat van de onderlinge wedstrijden 

vastgesteld door het opmaken van een stand, waarin alleen de onderlinge wedstrijden van de gelijk geëindigde ploegen worden 

meegeteld. 

 

3. Dit besluit treedt in werking op 17 oktober 2011. 

 

RvW 4.11 Bestuursbesluit rugnummers 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 38 lid 2 en artikel 

44 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van het clubkostuum van ploegen. Voor de veldkorfbalcompetitie is 

dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die uitkomen in de ere- en reserve ereklasse en de hoofdklasse senioren voor 

gemengde ploegen. Voor de zaalkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die spelen met de schotklok: 

de Korfbal League, de hoofdklasse senioren en A-jeugd, de overgangsklasse, de reserve Korfbal League en de reserve 

hoofdklasse.  

 

1. a. Alle spelers van een ploeg die uitkomt in wedstrijden in de hierboven genoemde klassen dienen op de rugzijde van het 

wedstrijdshirt een uniek en duidelijk zichtbaar nummer te dragen van gelijke afmeting en kleur. Daarnaast is het in de Korfbal 

League en in de ereklasse verplicht datzelfde nummer duidelijk zichtbaar en tenminste tien centimeter hoog te dragen op de 

voorkant van het shirt of op de voorkant van de broek/rok.  

b. Het rugnummer van een speler dient tijdens alle wedstrijden in een competitie hetzelfde te zijn. 

c. De onder a en b genoemde verplichting is eveneens van kracht als de ploeg op grond van het  

bepaalde in artikel 38 lid 3 en 4 van het reglement van wedstrijden reserveshirts draagt.  

d. Ploegen die op basis van lid a van dit artikel niet verplicht zijn om rugnummers te gebruiken is het toegestaan om met 

rugnummers te spelen mits voldaan wordt aan het gestelde in lid a van dit artikel. 

 

2. De verenigingen uitkomende in de hierboven genoemde klassen doen binnen een week nadat een daartoe strekkend verzoek 

van het bondsbureau is ontvangen opgave aan het Bondsbestuur van de rugnummers die door de spelers en de vervangende 

spelers van de betreffende ploegen in de desbetreffende competitie gedragen zullen worden. 

 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  



RvW 4.12 Bestuursbesluit spelerskaarten 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende voorwaarden, als bedoeld in artikel 41 lid 2 van het 

reglement van wedstrijden, vastgesteld betreffende de spelerskaarten en het gebruik ervan. 

 

1. a. De spelerskaart, die wordt uitgegeven voordat de betrokken speler op 1 oktober van het verbondsjaar de leeftijd van 17 jaar 

heeft bereikt, is voorzien van een kleurcodering. 

b. De spelerskaart, als bedoeld onder a, heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, met dien verstande dat de geldigheid van de 

spelerskaart vervalt, indien de betrokken speler op 1 oktober van het verbondsjaar de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt. 

c. De spelerskaart, die wordt uitgegeven aan een speelster of speler, die op 1 oktober van het verbondsjaar 17 jaar of ouder is, is 

niet voorzien van een kleurcodering en heeft een geldigheidsduur van vier jaar. 

 

2. a. De vereniging dient er zorg voor te dragen dat de spelerskaart volledig wordt ingevuld en dat daarop een goed gelijkende 

(nieuwe) pasfoto wordt bevestigd. 

b. De vereniging vult op de spelerskaart de relatiecode in. 

c. De spelerskaart moet ingevuld worden of met een schrijfmachine (zwart lint) of met een ballpoint (blauw of zwart schrijvend) in 

blokletters. 

 

3. a. Spelerskaarten van nieuwe leden moeten zo spoedig mogelijk na aanmelding aan het bondsbureau worden gezonden. 

b. Bij vervangen van een verlopen spelerskaart (na vier of vijf jaar) moet de nieuwe spelerskaart volledig ingevuld vóór 1 augustus 

naar het bondsbureau worden gezonden. 

 

4. Indien van een speler geen spelerskaart aanwezig is, mag deze zich op een andere wijze legitimeren. Deze legitimatie kan 

geschieden m.b.v. een officieel document dat voorzien is van een goed gelijkende foto en een waarborg geeft van de juistheid van 

de gegevens (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs). 

 

5. a. De (jeugd)scheidsrechter is verplicht de spelerskaarten in tegenwoordigheid van de aanvoerders van beide ploegen te 

controleren. Hieronder wordt verstaan: 

- het vergelijken van de foto’s op de spelerskaarten met de spelers van de desbetreffende wedstrijd; 

- het vergelijken van de namen op de spelerskaarten met die op het wedstrijdformulier. 

De controle moet ook plaatsvinden bij een invallende speler. Eventueel vindt deze controle pas in de rust of onmiddellijk na de 

wedstrijd plaats. 

b. De (jeugd)scheidsrechter heeft het recht de kaarten tot na de wedstrijd bij zich te houden, maar hij dient deze na de wedstrijd zo 

spoedig mogelijk terug te geven (bijv. na het ondertekenen van de wedstrijdformulieren). 

c. De (jeugd)scheidsrechter heeft niet het recht een spelerskaart te behouden of ongeldig te verklaren. Hij kan aanmerkingen over 

een spelerskaart op het wedstrijdformulier plaatsen, waarna het Bondsbestuur een onderzoek instelt. 

 

6. Voor een duplicaat-spelerskaart gelden dezelfde regels als voor de gewone spelerskaart. Een duplicaat-spelerskaart dient als 

zodanig door het bondsbureau te zijn gewaarmerkt. 

 

7. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  



RvW 4.13 Bestuursbesluit studentenkorfbal (SKV) 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het navolgende besluit genomen ten aanzien van het uitkomen 

in de competitie van leden van de officiële SKV. Dit besluit staat in relatie tot de artikelen 23 en 24 van het reglement van 

wedstrijden. 

 

Indien leden van een SKV tevens lid zijn van een andere (niet studenten)korfbalvereniging is het hen toegestaan om voor beide 

verenigingen in competitieverband uit te komen. Aan het uitkomen in ploegen van de niet SKV is de beperkende voorwaarde 

verbonden dat deze ploegen niet hoger  

ingedeeld mogen zijn dan de derde klasse van de standaardcompetitie of de reserve tweede klasse van het gemengde korfbal of 

de hoofdklasse van het dameskorfbal. 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

 

  



RvW 4.14 Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming deelnemers zaalkorfbalfinales gemengde 
ploegen 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 20 februari 2012 het volgende besluit vastgesteld ten aanzien van een 

(financiële) tegemoetkoming aan de verenigingen die deelnemen aan de wedstrijden van de Wereldtickets Korfbal Leaguefinale om 

het kampioenschap van Nederland zaalkorfbal.  

 

1. Aan de aan de finale, om het kampioenschap van Nederland in de Wereldtickets Korfbal League deelnemende verenigingen, de 

deelnemende verenigingen om de 3e en 4e plaats van de Wereldtickets Korfbal League en de wedstrijd voor de A-jeugd 

hoofdklasse deelnemende verenigingen worden ter dekking van kosten en het leveren van een positieve bijdrage aan de 

zaalfinale(s) 500 toegangsbewijzen (1e ring) ter beschikking gesteld, die als volgt verdeeld worden: 

 

- elk der aan de finalewedstrijd A-jeugd hoofdklasse deelnemende vereniging ontvangt gratis 50 toegangsbewijzen; 

- elk der aan de wedstrijd voor de 3e en 4e plaats van de Wereldtickets Korfbal League deelnemende vereniging ontvangt gratis 50 

toegangsbewijzen; 

- elk der aan de finalewedstrijd van de Wereldtickets Korfbal League deelnemende vereniging ontvangt gratis 150 

toegangsbewijzen.  

2. De aan de finalewedstrijd van de Wereldtickets Korfbal League deelnemende verenigingen zijn in aanvulling op de gratis ter 

beschikking gestelde toegangsbewijzen verplicht om minimaal 350 1e ring toegangsbewijzen af te nemen tegen een speciaal tarief 

van € 31,00 per stuk  

3. De aan de wedstrijd om de 3e en 4e plaats van de Wereldtickets Korfbal League deelnemende verenigingen zijn verplicht om in 

aanvulling op de gratis ter beschikking gestelde toegangsbewijzen minimaal 50 1e ring toegangsbewijzen af te nemen tegen een 

speciaal tarief van € 31,00 per stuk  

4. De aan de finalewedstrijd A-jeugd deelnemende verenigingen zijn in aanvulling op de gratis ter beschikking gestelde 

toegangsbewijzen verplicht om minimaal 150 1e ring toegangsbewijzen af te nemen tegen een speciaal tarief van € 31,00 per 

stuk.  

5. Verenigingen die zowel deelnemen aan de finalewedstrijd van de Wereldtickets Korfbal League en de finalewedstrijd A-jeugd 

zijn verplicht om in aanvulling op de gratis ter beschikking gestelde toegangsbewijzen 450 (in plaats van de (350 + 150 = 500 

verplichte) toegangsbewijzen af te nemen tegen een speciaal tarief van € 31,00 per stuk.  

6. Daarnaast zullen alle deelnemende teams maximaal 21 accreditaties (8 basisspelers en 13 personen op de reservebank) 

ontvangen, waarmee zij toegang hebben tot AHOY, backstage en het speelveld. Elk team kan maximaal 8 accreditaties bijkopen 

voor € 30 per stuk. Deze personen dienen tijdens de wedstrijden plaats te nemen op de door de organisatie aangewezen plaatsen 

op de tribune. 

7. De verenigingen die deelnemen aan één van de wedstrijden in AHOY hebben de mogelijkheid een optie te nemen op extra 1e 

ring toegangsbewijzen tegen een speciaal tarief van € 31,00 per stuk.. In verband met de publieksverkoop dient deze optie uiterlijk 

2 april 2012 bij de organisatie bekend te zijn. De optie wordt gelicht direct na de beslissende play-off van het desbetreffende team.  

8. Alle overige Wereldtickets Korfbal Leagueverenigingen hebben de mogelijkheid een optie te nemen op 1e ring toegangsbewijzen 

tegen een speciaal tarief van € 31,00 per stuk. (indien uitverkocht worden toegangsbewijzen van een andere ring verstrekt). In 

verband met de publieksverkoop dient deze optie uiterlijk 19 kalenderdagen voorafgaande aan de finale(s) (voor 2012: 2 april 

2012) gelicht te worden en omgezet in een definitieve reservering.  

9. De verschuldigde bedragen voor de toegangsbewijzen zullen in de week voorafgaande aan de finalewedstrijden worden 

geïncasseerd.  

 

Het uitvoeringsbesluit treedt in werking op 20 februari 2012 
  



RvW 4.15 Bestuursbesluit tegemoetkoming in reiskosten 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de navolgende regeling inzake een tegemoetkoming in 

reiskosten, als bedoeld in artikel 22 lid 1 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld. 

1. 

 

a. 

 

 

Deze regeling is van toepassing voor alle ploegen, die uitkomen in door het Bondsbestuur georganiseerde 

competitie. 

  

b. 

 

 

 

 

De uitwerking van deze regeling is voor ploegen die uitkomen in de Korfbal League, ereklasse, hoofd- en 

overgangsklasse, reserve Korfbal League, reserve ereklasse, reserve hoofd- en reserve overgangsklasse en 

hoofdklasse en overgangsklasse A-jeugd voor gemengde ploegen anders dan voor de ploegen die in de 

overige klassen uitkomen. 

 

2. 

 

 

a. 

 

 

De bedoeling van deze regeling is de verenigingen die door de indeling van hun ploeg(en) geconfronteerd 

worden met extreem hoge reiskosten een tegemoetkoming te verstrekken door een heffing op te leggen aan 

de verenigingen die in de landelijke competitie uitkomen. 

  

b. 

 

Het bondsbureau is met de uitvoering van deze regeling belast. 

 

3. 

 

a. 

 

De bijdrage voor elke ploeg die in de in lid 1 onder a bedoelde competities uitkomt wordt jaarlijks door het 

Bondsbestuur vastgesteld. 

  

b. 

 

De hoogte van de onder a bedoelde heffing kan voor de ploegen die uitkomen in de in lid 1 onder b 

genoemde klassen hoger zijn dan die voor ploegen die in de overige klassen uitkomen. 

  

c. 

 

Inning van de onder a bedoelde heffingen vindt plaats via de afrekenstaat van het bondsbureau. 

 

4. 

 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

Een vereniging, waarvan een ploeg in de Korfbal League, ereklasse, hoofd- en overgangsklasse, reserve 

Korfbal league, reserve ereklasse, reserve hoofd- of reserve overgangsklasse en hoofdklasse A-jeugd voor 

gemengde ploegen uitkomt kan voor deze om een tegemoetkoming in de reiskosten verzoeken indien een in 

deze klassen uitkomende ploeg voor het spelen van de uitwedstrijden in de veld- of zaalkorfbalcompetitie 

meer moet reizen dan 2.000 kilometer. 

  

b. 

 

 

 

Een vereniging, waarvan een ploeg in één van de overige klassen uitkomt, kan voor deze ploeg om een 

tegemoetkoming in de reiskosten verzoeken indien een in deze klassen uitkomende ploeg voor het spelen 

van de uitwedstrijden in de veld- of zaalkorfbalcompetitie meer moet reizen dan 1.000 kilometer. 

 

5. a. Voor de berekening van het onder 4 bedoelde aantal kilometers worden niet meegeteld: 

    - de wedstrijden die door de tuchtcommissie op het terrein van de tegenstander zijn vastgesteld; 

    

- de thuiswedstrijden die door het Bondsbestuur op een ander terrein zijn vastgesteld omdat het eigen terrein 

van de vereniging niet beschikbaar is 

  b. Voor de berekening van het onder 4 bedoelde aantal kilometers worden wel meegeteld: 

    

- vergeefse reizen gemaakt wegens het niet opkomen van de aangewezen scheidsrechter en omdat er geen 

andere bevoegde scheidsrechter aanwezig en bereid is de wedstrijd te leiden; 

    

- vergeefse reizen gemaakt wegens afkeuring van het terrein door de scheidsrechter of staking van de 

wedstrijd door de scheidsrechter anders dan wanneer de tuchtcommissie een partij schuldig heeft bevonden 

aan het staken van de wedstrijd. 

 

6. 

 

 

 

 

   

De verenigingen die op grond van deze regeling voor een tegemoetkoming in de reiskosten in aanmerking 

willen komen, kunnen een verzoek daartoe indienen bij het bondsbureau vóór 1 mei (voor de afgelopen 

zaalkorfbalcompetitie), respectievelijk vóór 1 juli (voor de afgelopen veldkorfbalcompetitie). Dit verzoek dient 

vergezeld te gaan van een opsomming van de gespeelde uitwedstrijden en de eventuele vergeefse reizen, als 

bedoeld in punt 5 onder b, met de voor deze wedstrijden afgelegde afstanden. 

 

7. 

 

 

 

 

 

   

De bij het verzoek om een tegemoetkoming opgegeven reisafstanden worden door het bondsbureau van het 

KNKV gecontroleerd aan de hand van de laatst verschenen versie van de afstandstabel op 

www.anwb.routeplanner.nl. 

 

 

 

 

http://www.knkv.nl/knkv-corporate/regelgeving/bestuursbesluiten/rvw-4-15-bestuursbesluit-tegemoetkoming-in-reiskosten-/www.anwb.routeplanner.nl


8. 

 

 

 

 

 

 

   

De vergoeding, die aan de verenigingen wordt toegekend, voor elke kilometer, die de, op de wijze als onder 6 

en 7 aangegeven, gecontroleerde opgave meer bedraagt dan 2.000 (voor de ploegen die uitkomen in de 

Korfbal League, ereklasse, hoofd- en overgangsklasse, reserve Korfbal League, reserve ereklasse, reserve 

hoofd- of reserve overgangsklasse en hoofdklasse A-jeugd voor gemengde ploegen, respectievelijk 1.000 

(voor de ploegen die uitkomen in de overige klassen), bedraagt voor de veld- en zaalkorfbalcompetitie drie 

maal de door het Bondsbestuur vastgestelde vergoeding voor het gebruik van de eigen auto voor 

scheidsrechters en bondsofficials (gebaseerd op het gebruik van drie auto’s per ploeg). 

 

9. 

 

 

 

   

Binnen een maand nadat het bondsbureau de onder 8 bedoelde vergoedingen aan de betrokken verenigingen 

kenbaar heeft gemaakt, respectievelijk een verzoek om een tegemoetkoming heeft afgewezen, kan een 

vereniging een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de toegekende tegemoetkoming, dan wel tegen de afwijzing 

van het verzoek bij het Bondsbestuur indienen. 

 

10. 

 

 

  

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2011 en eindigt op 30 juni 2012 waarna dit bestuursbesluit 

komt te vervallen. 

 
  



RvW 4.16 Bestuursbesluit time-out 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2011 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het 

reglement van wedstrijden vastgesteld ten aanzien van de toepassing van de spelregel inzake de time-out. Daarnaast heeft het 

Bondsbestuur conform de spelregels paragraaf 3.1. de wedstrijdduur voor zaalkorfbal vastgesteld en voorziet daarmede in het bij 

de spelregels aangehaalde wedstrijdreglement. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De spelregel inzake de time-out, zoals is vastgelegd in paragraaf 3.1b van de officiële spelregels:  

 

a. Is in competitiewedstrijden uitsluitend van kracht in de wedstrijden van de Korfbal League en reserve Korfbal 

League van de zaalkorfbalcompetitie en de ere- en reserve ereklasse, hoofd- en reservehoofdklasse, overgangs- 

en reserve overgangsklasse senioren en de hoofdklasse A-jeugd voor gemengde ploegen van de veld- en 

zaalkorfbalcompetitie, alsmede alle klassen in het wedstrijdkorfbal voor damesploegen van de veld- en 

zaalkorfbalcompetitie. 

 

b. Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs toegestaan. 

 

2. 

 

 

 

Bij bijzondere wedstrijden of wedstrijdreeksen, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het reglement van 

wedstrijden, bepaalt de organiserende instantie of de bepalingen van paragraaf 3.1b van de officiële spelregels 

van toepassing zijn. 

 

3. 

 

 

De wedstrijdduur voor zaalkorfbal voor senioren bedraagt 2 x 30 minuten met ten hoogste 10 minuten rust. In de 

Korfbal League bedraagt de rust ten hoogste 15 minuten. 

 

4. Dit besluit treedt in werking op 17 oktober 2011. 

 
 
RvW 4.17 Bestuursbesluit verplichtingen ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 op grond van het bepaalde in § 3.3a en 3.5 van de officiële 

Spelregels de volgende regeling inzake de verplichtingen van de ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd vastgesteld. 

 

1. De ontvangende ploeg kiest het vak, waarin zij de eerste helft gaat aanvallen. 

 

2. De ontvangende ploeg deelt vervolgens haar spelers in, waarna de bezoekende ploeg haar opstelling regelt. 

 

In de Korfbal League, de reserve Korfbal League en de hoofdklasse (zaal, alle gemengd) wordt overeenkomstig de vooraf 

ingediende opstelling opgesteld.  

 

3. Wanneer van een ontvangende ploeg geen sprake is bepaalt het lot wie als zodanig wordt beschouwd. 

 

4. Bij aanvang van de eerste helft vindt de uitworp plaats door de ontvangende ploeg. In de tweede helft vindt de uitworp plaats 

door de ploeg, die in de eerste helft de uitworp niet heeft genomen. 

 

5. Dit besluit is niet van toepassing op beslissingswedstrijden op grond van artikel 13 lid 5 van het  

reglement van wedstrijden. 

 

6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  



RvW 4.18 Bestuursbesluit bijzondere verplichtingen zaalkorfbal 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2011 op grond van het bepaalde in §2.4, § 3.1a en § 3.12 van de 

officiële spelregels en artikel 37 lid 4 van het reglement van wedstrijden onderstaand besluit genomen inzake verplichtingen in 

bepaalde klassen van het zaalkorfbal. 

 

1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing in de Korfbal League, reserve Korfbal League,  

hoofdklasse en reserve hoofdklasse senioren, overgangsklasse senioren en hoofdklasse A-jeugd, tenzij anders bepaald. 

 

2. a. Met uitzondering van de wedstrijden in de Korfbal League wijst de thuisspelende vereniging een  

vooraf door het KNKV benoemde juryvoorzitter aan. 

b. Voor de wedstrijden in de Korfbal League en de bijzondere wedstrijden in de Korfbal League, reserve Korfbal League, de 

hoofdklasse en de hoofdklasse A-jeugd wijst het KNKV een juryvoorzitter aan. 

 

3. a. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen is § 3.12 van de officiële spelregels van toepassing.  

b. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen wijst de thuisspelende vereniging een bediener 

van de schotklok aan. 

 

4. a. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen geldt dat de periode gedurende welke de  

zuivere speeltijd, zoals bedoeld in § 3.1a van de officiële spelregels, van toepassing is vijf minuten  

bedraagt. De periode wordt toegepast voorafgaande aan het eind van elke speelhelft. 

b. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen wijst de thuisspelende vereniging een klokbediener aan. 

 

5. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen zorgt de thuisspelende vereniging voor het aanwezig zijn van een jurytafel 

waarachter de juryvoorzitter de tijd- en scorewaarnemer, de bediener van de schotklok en eventueel de speaker en statisticus 

plaatsnemen. 

 

6. De jury bestaat uit de juryvoorzitter, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter. De overige leden aan de jurytafel maken 

geen deel uit van de jury. 

 

7. De juryvoorzitter is belast met het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en bepalingen (protocol), 

zodanig dat:  

· Er een kwalitatieve en optimale ondersteuning wordt verleend aan de scheidsrechter(s), dit zowel voor, tijdens als na de 

wedstrijd.  

· Er een bewaking c.q. verantwoording is op de activiteiten van de overige leden aan de jurytafel.  

 

8. De scheidsrechter beslist in alle gevallen namens de jury, waar nodig na zijn assistent en de juryvoorzitter te hebben gehoord. 

 

9. Voor zaalwedstrijden in alle klassen gelden navolgende verboden: 

a. Het gebruik van elektronische toeters en toeters op gas; 

b. Het gebruik van rookkanonnen; 

c. Het gebruik van confetti dat tegen het plafond van de zaal blijft hangen.  

 

Indien er sprake is van een overtreding van een van de verboden, wordt dat door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier 

aangetekend onder vermelding van de verantwoordelijke vereniging. Het bondsbureau kan voor overtredingen een boete van 

maximaal 25 rekeneenheden opleggen.  

 

10. Dit besluit treedt in werking op 17 oktober 2011. 
  



RvW 4.19 Uitvoeringsbesluit Rompregeling Arbitrage 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het navolgende besluit genomen ten aanzien van de uitvoering 

van de conform artikel 10 Rompregeling Arbitrage.  

 

Studentenkorfbalverenigingen (SKV) 

Voor studentenkorfbal zijn de volgende uitzonderingen met betrekking tot de Rompregeling Arbitrage van kracht: 

• De verplichte levering van scheidsrechters wordt gehalveerd onder de voorwaarde dat de SKV’s zich verplichten tot het opleiden 

van scheidsrechters; 

• De verplichtingen met betrekking tot scheidsrechterbeoordelaars en scheidsrechterbegeleiders zijn niet van toepassing voor de 

SKV’s. 

Voor het overige dienen de SKV’s zich te conformeren aan het gestelde in de Rompregeling Arbitrage.  

 

Nieuw opgerichte verenigingen 

Het Bondsbestuur kan een nieuw opgerichte vereniging vrijstelling verlenen van de navolgende verplichtingen zoals genoemd in de 

Rompregeling Arbitrage en het Masterplan Arbitrage: 

1) het leveren van gekwalificeerde scheidsrechters / begeleiders in de breedtekorfbalcompetitie voor de 1e twee jaar nadat de 

vereniging lid is geworden van het KNKV. 

2) het leveren van gekwalificeerde scheidsrechters in de jeugdcompetities (t/m A-jeugd) voor de 1e twee jaar. 

3) het leveren van gekwalificeerde scheidsrechterbeoordelaars voor alle wedstrijden voor de1e drie jaar. 

Indien de vereniging van deze vrijstelling gebruik maakt, vervalt het recht op een bonus indien er toch meer wedstrijden dan de 

verplichting geleid /begeleid worden.  

Deze vrijstelling is niet van toepassing op verenigingen die ontstaan uit fusies van een of meer bestaande korfbalverenigingen. 

Deze vrijstelling is voorts niet van toepassing voor verenigingen die in de 1e twee jaar al één of meerdere senioren teams in het 

wedstrijdkorfbal of de topkorfbal competitie inschrijven. 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011 
  



RvW 4 20 Bestuursbesluit Verplaatsen Wedstrijd 
 
1a. Breedtekorfbal 

1. Verplaatsen is te allen tijde mogelijk, met dien verstande dat wedstrijden uit de 1e helft veld voor 1 november gespeeld moet 

worden, wedstrijden van de zaalcompetitie voor eerste inhaalronde van het veld en wedstrijden uit de 2e helft veld voor 15 juni 

gespeeld moeten zijn. 

2. Indien een wedstrijd naar een latere datum wordt verplaatst of naar een andere tijd/locatie op dezelfde dag (of in hetzelfde 

speelweekend) dienen beide clubs dit voor 12.00 uur op de eerstvolgende werkdag na de oorspronkelijke speeldatum te melden 

via het “site-formulier wedstrijdverplaatsing”. 

3. Indien een wedstrijd naar een eerdere datum wordt verplaatst dienen beide clubs dit voor 12.00 op de laatste werkdag voor de 

nieuwe speeldatum te melden via het “site-formulier wedstrijdverplaatsing”. 

 

1b. Wedstrijdkorfbal 

Algemeen 

1. Wedstrijden uit ronde 1 t/m 12 (ronde 1 t/m 5 in gesplitste competitie) volgens de jaarplanning mogen te allen tijde verplaatst 

worden. Met dien verstande dat wedstrijden uit de eerste helft van de veldcompetitie ook daadwerkelijk voor de zaal gespeeld 

moeten worden. 

2. Wedstrijden vanaf ronde 13 (ronde 5 (en 6) in gesplitste competitie) mogen alleen met toestemming van de competitieleider naar 

een latere datum worden verplaatst 

3. Wedstrijden mogen niet na de laatste ronde gespeeld worden. Zolang er geen terugkoppeling vanuit de competitiemedewerker 

is gekomen, blijft het oorspronkelijk vastgestelde speelmoment staan. 

4. De Thuisspelende vereniging regelt de accommodatie (gereserveerd / ingehuurd) 

5. “site-formulieren wedstrijdverplaatsing”, die zijn ontvangen na 16.00 uur op de laatste werkdag voor de oorspronkelijk 

vastgestelde speeldatum, worden niet in behandeling genomen. 

6. Bij wijzigingen minder dan 48 uur voor de oorspronkelijk vastgestelde datum dienen beide verenigingen zelf de scheidsrechter 

op de hoogte te stellen van het niet spelen op de oorspronkelijk vastgestelde datum/tijd.  

 

Wedstrijd verplaatsen naar een datum voor de oorspronkelijke speeldatum 

Indien beide “site-formulieren wedstrijdverplaatsing” voor 12.00 uur op de voorlaatste werkdag voor de nieuwe speeldatum 

ontvangen zijn op bondsbureau is de wijziging akkoord, mits voldaan is aan de bepalingen 1 t/m 4 onder 1b algemeen  

 

Wedstrijd verplaatsen naar een datum na de oorspronkelijke speeldatum 

Indien beide “site-formulieren wedstrijdverplaatsing” voor 12.00 uur op de laatste werkdag voor de oorspronkelijk vastgestelde 

speeldatum ontvangen zijn op het bondsbureau en de nieuwe speeldag ligt meer dan 2 werkdagen na de oorspronkelijk 

vastgestelde speeldatum is de wijziging akkoord, mits voldaan is aan de bepalingen 1 t/m 4 onder algemeen.  

 

Wedstrijd alleen in aanvangstijd wijzigen 

Indien beide “site-formulieren wedstrijdverplaatsing” voor 12.00 uur op de voorlaatste werkdag voor de oorspronkelijk vastgestelde 

speeldatum ontvangen zijn op het bondsbureau is de wijziging akkoord, mits voldaan is aan de bepalingen 1 t/m 4 onder 

algemeen  

 

1c. Topkorfbal 

In topkorfbal mag er alleen na toestemming van de competitieleider verplaatst worden  

 

2. Sancties 

Indien een wedstrijd niet op de oorspronkelijk vastgestelde datum/tijd is gespeeld en er geen “site-formulier wedstrijdverplaatsing” 

tijdig is ontvangen zijn de Bestuursbesluiten schikkingsregeling wedstrijdkorfbal respectievelijk breedtekorfbal van toepassing. 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011 
  



RvW 4.21 Uitvoeringsbesluit opnieuw vaststellen wedstrijden breedtekorfbal 
 
1. Bij het opnieuw vaststellen van de wedstrijd krijgt de wel opgekomen partij twee werkdagen de gelegenheid om een nieuwe 

datum en aanvangstijd door de geven aan de betreffende competitiemedewerker; 

 

2. Indien de thuisploeg niet is opgekomen wordt de opnieuw vast te stellen wedstrijd vastgesteld op het terrein (veld) / in de 

‘thuishal’ (zaal) van de tegenstander. De vereniging op/in wiens accommodatie er gespeeld wordt zorgt daarbij voor een 

scheidsrechter en spelmateriaal; bij zaalwedstrijden betaalt de initieel niet opgekomen ploeg de kosten voor zaalhuur; 

 

3. Voor wedstrijden tegen zaterdagploegen is de zondag als nieuw moment niet mogelijk 

 

4. Indien beide ploegen bij een wedstrijd voor de 1e of 2e keer niet opkomen wordt de wedstrijd vastgesteld op het terrein (veld) / in 

de "thuishal"(zaal) van de thuisploeg. De wedstrijd wordt vastgesteld op het eerstvolgende moment (weekend of doordeweeks) dat 

volgens het speelschema beschikbaar is.  

 

5. Indien beide ploegen bij een wedstrijd niet opkomen, en voor beide ploegen is het 3e keer (of vaker) van niet opkomen wordt in 

het schikkingsvoorstel geen uitslag genoemd, maar krijgen beide ploegen naast een boete elk 2 wedstrijdpunten in mindering 

voorgelegd, en wordt de wedstrijd niet meer vastgesteld. 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011 

 
 
  



RvW 4.22 Bestuursbesluit Algemene Regeling voor Scheidsrechtersofficials 2011-2012 
 
Inhoud 

1. Organisatie 

2. Eisen aan de scheidsrechter 

3. Eisen aan de assistent-scheidsrechter 

4. Eisen aan de scheidsrechterbeoordelaar 

5. Aanwijzing Scheidsrechterofficials 

6. Bijeenkomsten 

7. Ranglijst 

8. Vergoedingen 

9. Aanvullende bepalingen 

10. Belangenverstrengelingsregeling 

11. Matrix niveau scheidsrechters per klasse 

12. Samenwerkingsverband tussen verenigingen 

13. Richtlijnen aanwijzen verenigingswedstrijd 

14. Besluitvorming 

 

1. Organisatie 

1. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor de arbitrage binnen de korfbalsport. Zij heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd 

aan een zevental werkgroepen, te weten: 

· Landelijke Werkgroep Scheidsrechters (LWS) 

· Landelijke Masterclass (LMC) 

· Districts Werkgroep Scheidsrechters Noord (DWS Noord) 

· Districts Werkgroep Scheidsrechters Noordwest (DWS Noord-West) 

· Districts Werkgroep Scheidsrechters Oost (DWS Oost) 

· Districts Werkgroep Scheidsrechters Zuid (DWS Zuid) 

· Districts Werkgroep Scheidsrechters Zuidwest (DWS Zuid-West) 

 

2. De verdeling van de niveaus aan de diverse werkgroepen is als volgt: 

· LWS: groep 1 en 2 

· LMC: groep 3 

· DWS: groep 4 t/m 8 

 

3. De indeling van de groepen is variabel, aangezien er een flexibel beleid is met het oog op kwaliteit en doorstroming. 

 

 

2. Eisen aan de scheidsrechter 

1. Iedere scheidsrechter die is ingedeeld in groep 1, 2 of 3 dient te beschikken over een geldige medische verklaring van maximaal 

2 jaar oud. Bij de overige groepen geldt deze regel als advies. 

 

2. Iedere scheidsrechter is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de gewenste conditie om te voldoen aan de gestelde fysieke 

eisen. 

 

3. Tijdens het seizoen zal een aantal conditietesten worden afgenomen. De scheidsrechters uit de groepen 1 t/m 5 moeten voldoen 

aan de volgende normen: 

Landelijk: 

Groep  Norm Interval Shuttle Run Test Norm KNKV-Intervaltest  

Niveau 1 55 trajecten 600 seconden 

Niveau 2 55 trajecten 600 seconden 

Niveau 3 55 trajecten 600 seconden 

District: 

Groep  Norm Interval Shuttle Run Test 

Niveau 4 55 trajecten 

Niveau 5 55 trajecten 



4. Een eventuele hertest kan in overleg met de desbetreffende werkgroep worden vastgesteld, waarbij het initiatief dient te liggen 

bij de scheidsrechter om tot een vastgestelde datum te komen. 

 

5. De reiskosten die worden gemaakt door een scheidsrechter voor een eerste test zijn voor rekening van het KNKV. De reiskosten 

voor een eventuele hertest zijn voor rekening van de scheidsrechter zelf, tenzij de werkgroep aantoonbaar in gebreke is gebleven 

waardoor een scheidsrechter niet heeft kunnen deelnemen aan een test. 

 

6. Aan het niet halen van een test kan door een werkgroep consequenties worden verbonden ten aanzien van het leiden van 

wedstrijden of deel uitmaken van een groep. Consequenties kunnen zijn plaatsing in een lagere groep of uitsluiting voor promotie 

dan wel aanwijzing voor beslissingswedstrijden.  

 

7. De norm voor het halen van de conditietest wordt uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de test aan de deelnemende 

scheidsrechters medegedeeld evenals welke testvorm.  

 

8. De scheidsrechters uit groep 1 t/m 3 moeten altijd primair voldoen aan de KNKV-intervaltest. 

 

9. Een scheidsrechter, die twee maal achtereen de gestelde norm in punt 3 niet haalt, dan wel niet deelneemt aan een conditietest 

ondanks gemaakte afspraken, wordt in principe teruggeplaatst naar het district waar hij of zij afkomstig is. Uitzondering hierop zijn 

langdurige blessures die vooraf zijn gemeld bij de LWS en Medische Commissie. 

 

10. Een scheidsrechter die gestopt is met fluiten kan gebruik maken van de terugkeerregeling. Indien een scheidsrechter gestopt is 

en terugkeert: 

Binnen 6 maanden:  

Terugkeer in de groep waarin de scheidsrechter actief was op het moment van stoppen 

Na 6 maanden, maar binnen 2 jaar: 

Terugkeer binnen de werkgroep waarin de scheidsrechter actief was op het moment van stoppen, waarbij de betreffende 

werkgroep de scheidsrechter zal begeleiden om zo snel mogelijk terug te keren op het niveau waarop hij of zij actief was op het 

moment van stoppen. Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat bij terugkomst plaatsing in de Masterclass zal plaatsvinden. 

Na 2 jaar: 

De scheidsrechter zal worden ingedeeld op verschillende niveaus om te kijken op welk niveau hij of zij definitief zal worden 

ingedeeld. 

 

11. Van iedere scheidsrechter wordt verwacht dat hij of zij een representatief aantal kilometers wenst af te leggen om op zijn of 

haar groepsniveau te kunnen fluiten. Dit loopt evenredig op met het groepsniveau van de scheidsrechters. Voor de groepen 1 t/m 5 

geldt dat men gedurende het gehele seizoen inzetbaar dient te zijn zonder enige beperking in reisafstand. Eventuele afwijkingen 

hierop dienen schriftelijk aan het bondsbureau te worden gemeld. 

 

12. Alle scheidsrechters dienen in principe ieder weekend beschikbaar en inzetbaar te zijn. Er is sprake van een te lage 

beschikbaarheid en/of inzetbaarheid als een scheidsrechter per 1e helft veldcompetitie, zaalcompetitie en 2e helft veldcompetitie 

minder dan het hieronder vermelde aantal wedstrijden gefloten heeft: 

Niveau 

Aantal wedstrijden  

1e helft 

veldcompetitie 

Aantal wedstrijden 

zaalcompetitie  

Aantal wedstrijden 

2e helft 

veldcompetitie Totaal aantal wedstrijden 

Groep 1  4 wedstrijden  14 wedstrijden  4 wedstrijden  22 wedstrijden  

Groep 2  5 wedstrijden  10 wedstrijden 5 wedstrijden  20 wedstrijden  

Groep 3  5 wedstrijden 10 wedstrijden 5 wedstrijden  20 wedstrijden  

Groep 4  4 wedstrijden  12 wedstrijden 4 wedstrijden  20 wedstrijden 

Groep 5 4 wedstrijden  12 wedstrijden 4 wedstrijden  20 wedstrijden  

Groep 6  3 wedstrijden 10 wedstrijden  3 wedstrijden  16 wedstrijden  

Groep 7  2 wedstrijden  3 wedstrijden  2 wedstrijden 7 wedstrijden  

Groep 8  2 wedstrijden 3 wedstrijden  2 wedstrijden  7 wedstrijden  

13. Scheidsrechters uit de groepen 1 t/m 5, die niet in het programma zijn aangewezen, dienen zich beschikbaar te houden om in 

te vallen als (assistent-)scheidsrechter. 

 

14. In het geval van blessures, privéomstandigheden of het leiden van door de IKF aangewezen wedstrijden tijdens de competitie 

kan door de werkgroep besloten worden om van de criteria zoals genoemd in punt 16 af te wijken. 

 



15. Een te lage beschikbaarheid kan consequenties hebben voor de eindrangschikking of het in aanmerking komen voor het leiden 

van bijzondere wedstrijden.  

 

16. Een scheidsrechter uit de groepen 1 t/m 3, die twee seizoenen achtereen de gestelde normen in punt 3 niet haalt, wordt in 

principe teruggeplaatst naar groep 4. Een scheidsrechter uit de groepen 4 t/m 7 in de naast lagere groep. 

 

17. Een scheidsrechter kan niet worden meegenomen in het beoordelingstraject wanneer zijn beschikbaarheid en/of inzetbaarheid 

lager ligt dan 50%. 

 

18. Internationale wedstrijden, die worden gefloten door een Nederlandse IKF-scheidsrechter, tellen mee voor de inzetbaarheid 

met dien verstande, dat een toernooi, dat meer dan één speelronde in de Nederlandse competitie duurt, geldt als twee 

speelronden. 

 

19. Wanneer een scheidsrechter ook als assistent-scheidsrechter actief is in groep 1 t/m 4a geldt voor deze scheidsrechters een 

afwijkende beschikbaarheid vermeld in onderstaande tabellen: 

 

Promovabele scheidsrechters: 

Niveau 

Aantal wedstrijden  

1e helft 

veldcompetitie  

Aantal wedstrijden 

zaalcompetitie  

Aantal wedstrijden 

2e helft 

veldcompetitie Totaal aantal wedstrijden 

Groep 4 3 wedstrijden  9 wedstrijden  3 wedstrijden  15 wedstrijden  

Groep 5  3 wedstrijden 9 wedstrijden  3 wedstrijden  15 wedstrijden  

Groep 6 2 wedstrijden 8 wedstrijden  2 wedstrijden  12 wedstrijden 

Groep 7  2 wedstrijden  2 wedstrijden 2 wedstrijden  6 wedstrijden 

Groep 8 2 wedstrijden 2 wedstrijden  2 wedstrijden  6 wedstrijden  

     

Niet-promovabele scheidsrechters: 

Niveau 

Aantal wedstrijden  

1e helft 

veldcompetitie  

Aantal wedstrijden 

zaalcompetitie  

Aantal wedstrijden 

2e helft 

veldcompetitie Totaal aantal wedstrijden 

Groep 4 2 wedstrijden  6 wedstrijden  2 wedstrijden  10 wedstrijden  

Groep 5  2 wedstrijden  6 wedstrijden  2 wedstrijden 10 wedstrijden 

Groep 6  2 wedstrijden 5 wedstrijden 2 wedstrijden 9 wedstrijden  

Groep 7  1 wedstrijden  2 wedstrijden  1 wedstrijden  4 wedstrijden  

Groep 8  1 wedstrijden 2 wedstrijden  1 wedstrijden 4 wedstrijden  

 

3. Eisen aan de assistent-scheidsrechter 

1. Overal waar in deze regeling de scheidsrechter uit niveau 1 t/m 3 bedoeld wordt is dat ook van toepassing op de assistent-

scheidsrechter 

 

2. Indien een scheidsrechter in de groepen 1 en 2 gaat samenwerken met een andere assistent-scheidsrechter kan het arbitrale 

duo 3 wedstrijden worden aangewezen op een lager niveau. Na deze 3 wedstrijden wordt bekeken of het arbitrale duo, naar het 

oordeel van de LWS, kan worden ingezet op het oorspronkelijke niveau of dat er een afwijzing plaatsvindt eventueel gevolgd door 

terugplaatsing naar groep 4 in het betreffende district. 

 

3. Iedere scheidsrechter in groep 1 t/m 4a dient te beschikken over een vaste assistent-scheidsrechter. In overleg met de 

werkgroep kan een scheidsrechter tijdelijk een assistent-scheidsrechter vanuit de werkgroep worden toegewezen. 

 

4. Een assistent-scheidsrechter in groep 1 t/m 4a dient minimaal te beschikken over:  

· KNKV-scheidsrechters diploma 

· minimaal niveau als scheidsrechter te hebben in groep 6 of minimaal niveau als speler, trainer of coach te hebben gehad hoger 

dan overgangsklasse. 

 

 

 

 



5. Tijdens het seizoen zal een aantal conditietesten worden afgenomen. De assistent-scheidsrechters uit de groepen 1 t/m 4a 

moeten voldoen aan de volgende normen: 

Landelijk: 

Groep  Norm Interval Shuttle Run Test Norm KNKV-Intervaltest  

Niveau 1 55 trajecten 600 seconden  

Niveau 2  55 trajecten  600 seconden  

Niveau 3  55 trajecten 600 seconden  

District: 

Groep Norm Interval Shuttle Run Test  

Niveau 4a  55 trajecten  

 

4. Eisen aan de scheidsrechterbeoordelaar 

1. Het beoordelingssysteem binnen het KNKV bestaat uit vier onderdelen, te weten: Begeleiding, Beoordeling, Waarneming, Video 

analyse. Ieder onderdeel kan per scheidsrechter worden ingezet om zijn of haar prestaties in kaart te brengen. 

 

2. Scheidsrechters kunnen alleen beoordeeld worden op het groepsniveau, waarop zij zijn ingedeeld, conform de matrix voor 

KNKV-scheidsrechters of indien zij in een hogere klasse voor fluiten worden ingedeeld. 

 

3. Scheidsrechters die zijn aangemerkt als niet-promovabel, komen enkel in aanmerking voor een waarneming met een maximum 

van tweemaal per seizoen bij voorkeur verdeeld over de veld- en zaalcompetitie. 

 

4. Scheidsrechters uit groep 1, die wedstrijden leiden in de Lotto Korfbal League, zullen enkel nog een waarneming krijgen tenzij 

de LWS aanleiding heeft om hier om moverende redenen van af te wijken. 

 

5. Beoordelaars, begeleiders en waarnemers kunnen op verschillende niveaus worden ingezet naar inzicht van de 

verantwoordelijke werkgroep. 

 

6. Tijdens het 2e gedeelte van de competitie, met andere woorden de terugronde, zullen de scheidsrechters die in aanmerking 

komen voor promotie of degradatie prioritair gesteld worden als het gaat om beoordelen. 

 

7. De wedstrijden in de Lotto Korfbal League, Hoofdklasse en Ereklasse worden uiterlijk 7 dagen van te voren voorzien van een 

scheidsrechterbeoordelaar of waarnemer.  

 

8. De scheidsrechterbeoordelaars actief op de niveaus 6 t/m 8 kunnen ook bij hun eigen vereniging gevraagd worden een 

scheidsrechter te beoordelen. 

 

5. Aanwijzing scheidsrechterofficials 

1. Het bondsbureau is verantwoordelijk voor het aanwijzen van alle KNKV-officials per niveau. Voor de KNKV-scheidsrechters 

geschiedt dit conform de matrix voor het leiden van wedstrijden (zie bijlage A). De overige officials kunnen zowel automatisch als 

op inschrijving worden aangewezen. Voor een juiste aanwijzing kan het bondsbureau een advies inwinnen bij de LWS, LMC of 

DWS. 

 

2. Alle KNKV-officials dienen hun verhinderingen in te voeren in het systeem OAO (Official Aanstellingen Overzicht). 

 

3. Indien een KNKV-scheidsrechter is aangewezen voor een wedstrijd maar toch verhinderd is, dient dit uiterlijk maandagavond 

voor 22.00 uur voor het daarop volgende weekend te worden doorgegeven aan het bondsbureau via het formulier ‘Afmelding 

KNKV-scheidsrechters’ via www.knkv.nl  

 

4. Wanneer een scheidsrechter zonder opgaaf van reden zich afmeldt na maandagavond 22.00 uur zal dit worden beboet met een 

SNO aan de vereniging waarvoor de desbetreffende KNKV-scheidsrechter zijn wedstrijden leidt. 

 

5. Wanneer er na donderdagochtend 12.00 uur voor het daaropvolgende weekend geen KNKV-scheidsrechter meer beschikbaar is 

kan het bondsbureau een vereniging aanwijzen om een wedstrijd te leiden. Verenigingen kunnen zich niet afmelden voor een 

aangewezen wedstrijd op verenigingsnaam. 

 

6. De officiële uitslagenlijst is maatgevend voor de tellingen van de Rompregeling Arbitrage. 

 

http://www.knkv.nl/


7. Uitgangspunt bij het aanwijzen is dat de beste scheidsrechter op de belangrijkste wedstrijd staat. Er wordt dus op kwalitatieve 

gronden aangewezen.  

 

8. Te allen tijde kan om moverende redenen een aangewezen scheidsrechter worden gewijzigd. 

 

9. Een scheidsrechter kan altijd aangewezen worden op een lager niveau om moverende redenen. Voorbeelden hiervan zijn 

terugkeer na een blessure, inzetbaarheid of geleverde prestatie, tijdelijk uit de wind houden of het niet beschikken over een 

assistent. 

 

10. Het aanwijzen van scheidsrechters voor de bijzondere toernooien en evenementen is als volgt verdeeld:   

Evenement Aanwijzing door  

Korfbal Challenge groep 1  

Korfbal Challenge Jeugd  groep 4/5  

Finale A-jeugd (Ahoy)  groep 3  

Nationale Kampioenschap A-jeugd groep 4/5  

Nationaal Kampioenschap B-jeugd  groep 4/5  

Nationaal Kampioenschap C-jeugd  groep 5/6  

Nationaal Kampioenschap D-jeugd  groep 5/6  

5-Districtentoernooi groep 4/5  

Overige toernooien op aanvraag  

Voor de aanwijzing van de overige bijzondere wedstrijden, inclusief de bijzondere wedstrijden bij het dameskorfbal, wordt verwezen 

naar de matrix indeling scheidsrechters. Voor het aanwijzen geldt dat hiervoor scheidsrechters worden aangewezen die deel 

uitmaken van het talententraject of de hoogste gekwalificeerde scheidsrechters uit hun werkgroep. Bij het dameskorfbal is het 

streven om hiervoor damesscheidsrechters aan te bevelen. Alle overige wedstrijden, toernooien of evenementen worden 

aangewezen in overleg met de Productmanager Arbitrage door een nader te bepalen werkgroep. 

 

6. Bijeenkomsten 

1. Iedere werkgroep dient per jaar een aantal bijeenkomsten te organiseren. De verdeling hiervan is als volgt vastgesteld: 

Werkgroep  Niveau scheidsrechter  Aantal bijeenkomst per seizoen  

LWS  Groep 1  Minimaal 3x per seizoen  

LW  Groep 2  Minimaal 3x per seizoen  

LMC  Groep 3  Minimaal 3x per seizoen  

DWS  Groep 4/4a  Minimaal 2x per seizoen  

DWS  Groep 5  Minimaal 2x per seizoen  

DWS  Groep 6  Minimaal 1x per seizoen 

DWS  Groep 7  Minimaal 1x per seizoen  

DWS Groep 8  Minimaal 1x per seizoen  

2. Voor iedere bijeenkomst geldt dat het bijwonen hiervan verplicht is. Een eventuele afmelding voorzien van moverende redenen 

dient vooraf schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van de betreffende werkgroep.  

 

 

7. Ranking 

1. Aan het einde van het seizoen wordt er door de verantwoordelijke werkgroep een definitieve ranglijst opgemaakt per groep. 

Deze ranglijst wordt uiterlijk 1 juli bekend gemaakt, zowel aan de scheidsrechter als aan de overige betrokkenen. De 

scheidsrechters voor wie deze ranglijst gevolgen heeft worden voor publicatie persoonlijk ingelicht.  

 

2. Maximaal 5 scheidsrechters uit groep 1, waarbij een 5e kandidaat van een andere sekse dient te zijn dan de overige 4 

kandidaten, kunnen worden voorgedragen voor benoeming tot IKF-scheidsrechter. 

 

3. Wanneer een scheidsrechter uit groep 1 t/m 3 langer dan 3 jaar in één groep heeft gezeten, zonder bij de bovenste 50% in de 

eindrangschikking van deze groep te hebben gestaan, kan de werkgroep besluiten deze scheidsrechter op elk moment terug te 

plaatsen in een andere groep. 

 

4. Wanneer een scheidsrechter structureel blijkt geeft ver onder of boven zijn of haar groepsniveau te presteren kan de werkgroep 

besluiten deze scheidsrechter op elk moment in een lagere of hogere groep te plaatsen op basis van de uitgebrachte rapporten 

en/of waarnemingen. 

 



5. Over het gehele seizoen bestaat de mogelijkheid om vanuit ieder district een scheidsrechter voor te dragen voor promotie naar 

de Masterclass (groep 3). Na binnenkomst van de voordracht zal er overleg plaatsvinden met de betreffende DWS en 

scheidsrechter om te zien of de voorgedragen scheidsrechter aan de gestelde criteria van de Masterclass voldoet. Uiteindelijk zal 

hierna worden bekeken of de voordracht wordt omgezet in een definitieve plaatsing, plaatsing op de wachtlijst of afwijzing. 

 

6. Uiterlijk op 1 juli 2012 wordt binnen de districtswerkgroepen bekend gemaakt hoeveel scheidsrechters er minimaal zullen 

promoveren dan wel degraderen met dien verstande dat minimaal de hoogst geplaatste scheidsrechters in de groepen 5 t/m 8 

zullen promoveren en de laagst geplaatste scheidsrechters in de groepen 4 t/m 7 zullen degraderen. 

 

7. Om in aanmerking te komen voor tussentijdse promotie dient de scheidsrechter wel aan alle eisen van de verantwoordelijke 

werkgroep te voldoen. Daarbij dient de voordracht vergezeld te gaan van voldoende en recentelijk gemaakte 

beoordelingsrapporten die gemiddeld boven hun huidige fluitniveau liggen. 

 

8. Op elk niveau kan een scheidsrechter worden aangemerkt als een talent. Zowel binnen elk district als de LWSZ bestaat de 

mogelijkheid om op grond hiervan een plaats in een nader te bepalen groep te krijgen, waarbij ook groepen kunnen worden 

overgeslagen. Het doel is altijd om de scheidsrechter op het juiste niveau in te zetten waar hij of zij op kwalitatieve gronden 

thuishoort. 

 

9. In het eerste jaar na aanmelding bij een DWS kan een scheidsrechter op verschillende niveaus worden ingedeeld om te bepalen 

wat zijn of haar juiste groepsindeling is. Hierbij kan altijd een advies worden opgevraagd bij de DWO. 

 

10. Wanneer een scheidsrechter onvoldoende aanwezig is geweest tijdens bijeenkomsten en/of bijscholingen kan dit gevolgen 

hebben voor zijn of haar eindrangschikking mogelijk met een terugplaatsing naar een andere groep tot gevolg.  

 

11. Bij het publiceren van de ranglijst worden alle scheidsrechters, die zijn aangemerkt als niet-promovabel, in een aparte ranking 

gepubliceerd met de toevoeging "n". Voorbeeld: alle scheidsrechters die ingedeeld zijn in groep 6 maar zijn aangemerkt als niet-

promovabel, vallen in groep 6n 

 

8. Vergoedingen 

1. Voor de KNKV-officials worden de voor een wedstrijd noodzakelijke reiskosten vergoed. 

 

2. Er zal alleen een vergoeding worden uitbetaald indien de KNKV-officials op neutraal terrein aangewezen worden hun taken uit te 

voeren. 

 

3. De vergoeding van de reiskosten vindt plaats op basis van het gestelde in het Huishoudelijk Reglement, artikel 18 lid 1. 

 

4. De vaste onkostenvergoeding voor KNKV-officials is vastgesteld op EUR 6,00 per wedstrijd ongeacht de reisafstand. In dit 

bedrag is tevens de vergoeding voor kleding opgenomen. 

 

5. De vaste onkostenvergoeding voor KNKV-scheidsrechterbeoordelaars is EUR 5,00 per wedstrijd ongeacht de reisafstand. 

 

6. De vaste vergoeding voor KNKV-scheidsrechters uitkomend in de Korfbal League en Hoofdklasse van de zaalcompetitie is 

vastgesteld op EUR 35,00 voor KNKV-scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. De vaste vergoeding voor alle KNKV-

scheidsrechterbeoordelaars en neutrale juryvoorzitters uitkomend in de Korfbal League en/of Hoofdklasse van de zaalcompetitie is 

vastgesteld op EUR 15,00. 

 

9. Aanvullende bepalingen 

1. Alle afwijkingen of afmeldingen dienen vooraf door de (assistent-)scheidsrechter schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat 

van de desbetreffende werkgroep. De werkgroep bepaalt ook de geldigheid van een moverende reden om afwezig te zijn bij een 

bijeenkomst, bijscholing of conditietest die door de werkgroep is vastgesteld.  

 

2. Tijdens het seizoen heeft iedere werkgroep minimaal 2 contactmomenten met iedere scheidsrechter. Dit kan op verschillende 

manieren zoals via telefoon, mail of per brief, maar ook op bijscholingsavonden of andere momenten. 

 

3. Het is mogelijk voor niet Nederlandse IKF-scheidsrechters om in de Nederlandse competitie te fluiten op niveau behorend bij 

groep 1 t/m 3 mits zij aantoonbaar beschikken over de benodigde kwaliteit om wedstrijden op het toegewezen niveau te kunnen 

leiden. Hierbij wordt verstaan een minimum van 3 rapporten opgemaakt in de Nederlandse competitie op een vergelijkbaar niveau. 



4. Alle gesprekken waaruit afspraken volgen of enkel gemaakte afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd vanuit de 

verantwoordelijke werkgroep. 

 

5. De Algemene Kaders voor Scheidsrechtersofficials wordt jaarlijks vastgesteld en is alleen van toepassing op het genoemde 

seizoen of periode. Indien deze regeling niet voorziet beslist het bondsbestuur. 

 

6. Alle KNKV-scheidsrechters dienen zich representatief te kleden en op hun kleding het KNKV-scheidsrechtersembleem 

(linkerborst) en Fair-Play embleem (rechtermouw) te dragen. Het officiële KNKV-scheidsrechterstenue is verkrijgbaar 

via  www.korfbalshop.nl en kan door de scheidsrechter vanuit zijn wedstrijdvergoeding aangeschaft worden. 

 

7. Voor de communicatie tussen scheidsrechter en assistent-scheidsrechter kan gebruik worden gemaakt van een vlag, een vlag 

met ingebouwde zoemer (trilvag) en/of een microfoon en “oortje” (headset). 

10. Belangenverstrengelingsregeling 

Belangenverstrengeling is een onderdeel van het onderwerp integriteit. Integriteit is een houding. Integriteit betekent besef van 

normen en waarden, respect en oog voor belangen van anderen. Integriteit omvat onder meer zorgvuldig omgaan met informatie, 

het niet aannemen van giften en/of gunsten voor een tegenprestatie en het voorkomen van belangenverstrengeling. 

 

Belangenverstrengeling: het vermengen van het KNKV-belang met het persoonlijk belang van een KNKV-functionaris c.q. het 

belang van derden die zeer nauw betrokken zijn bij die KNKV-functionaris. 

 

Het Bondsbestuur heeft inzake belangenverstrengeling van scheidsrechters officials het volgende besloten: 

· Regel het niet dicht; 

· Het is onvermijdelijk in een organisatie met vrijwilligers dat die vrijwilligers op meerdere posities werken c.q. meerdere rollen 

vervullen alsmede dat er mensen in onze organisatie werken die een nauwe relatie hebben met andere vrijwilligers; 

· De belangrijkste zaken zijn adequaat geregeld in onze reglementen. 

 

Er zijn twee invalshoeken te onderkennen: 

 

1. Er is geen belangenverstrengeling tenzij 

Dit is de positieve invalshoek waarin mensen hun rol kennen en integer handelen; er blijven enkele gevallen over waarover het 

Bondsbestuur beslist. 

 

2. De schijn van belangenverstrengeling is al voldoende 

Angst voor commentaar van de buitenwereld is belangrijker dan het beoordelen van de realiteit; preventie gaat hier voor. 

 

Het Bondsbestuur kiest voor de eerste invalshoek: een scheidsrechters official is integer, geeft zich op voorhand rekenschap van 

mogelijke problemen en maakt een correcte afweging; onderdeel daarvan is dat een KNKV’er op voorhand bij een aangewezen 

functionaris/commissie te rade moet kunnen gaan. 

 

Bij de afweging worden de volgende criteria gehanteerd: 

· Zijn alle belangen duidelijk en komen zij bij de afweging voldoende aan bod; 

· Kan er sprake zijn van bevoordeling voor betrokken scheidsrechters official of voor een nauw aan hem/haar gerelateerde 

persoon; 

· Levert het functioneren van betrokken scheidsrechters official een reëel probleem op voor de geloofwaardigheid van het KNKV. 

 

Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten en besluiten geldt ten aanzien van het onderwerp belangenverstrengeling bij 

scheidsrechters officials het volgende: 

· Een scheidsrechters official wordt niet aangewezen voor een wedstrijd indien hij/zij een nauwe relatie heeft met (één van) de 

betrokken verenigingen; onder nauwe relatie wordt verstaan het zijn van lid, donateur, sponsor en/of aantoonbaar voor die 

vereniging(en) actief betrokkene dan wel het hebben van een familieband in de eerste graad met een speler/speelster van de te 

fluiten ploeg. 

· Een scheidsrechterbeoordelaar wordt niet aangewezen voor het beoordelen van een KNKV-scheidsrechter indien hij/zij een 

nauwe relatie heeft met de betrokken scheidsrechters official; onder nauwe relatie wordt verstaan het hebben van een familieband 

in de eerste graad, dan wel het hebben van een directe zakelijke relatie waarin sprake is van onderlinge afhankelijkheid, dan wel 

het actief zijn binnen een zelfde gremium (bestuur, commissie, werkgroep) binnen het KNKV. 

 

http://www.korfbalshop.nl/


· Een scheidsrechterbeoordelaar wordt in principe niet aangewezen voor het beoordelen van een KNKV-scheidsrechter indien 

hij/zij actief is binnen een zelfde gremium (bestuur, commissie, werkgroep) binnen het KNKV. 

· Indien er twijfel is over de interpretatie van bovenstaande twee gedragsregels wordt een scheidsrechters official geacht vooraf zijn 

zaak ter beoordeling voor te leggen bij de productmanager arbitrage van het bondsbureau van het KNKV. 

· Bij optreden van een geschil over de interpretatie van bovenstaande twee gedragsregels beslist het Bondsbestuur. 

 

Hiermede komen alle eerdere belangenverstrengelingregeling inzake scheidsrechters officials te vervallen. 

 

11. Matrix niveau scheidsrechters per klasse 

In onderstaande tabel staat aangegeven welke klassen worden gefloten door welk niveau scheidsrechters: 

 

Klasse Veldcompetitie  Zaalcompetitie  

Niveau 1:      

Ereklasse  X    

Korfbal League    X  

Niveau 2:     

Hoofdklasse X X  

Niveau 3/4a:     

Overgangsklasse  X  X  

Reserve Korfbal League X  X  

Niveau 4:     

1e klasse X X  

Reserve Hoofdklasse X  X  

A-jeugd Hoofdklasse X  X  

Niveau 5:      

2e klasse  X  X  

Reserve Overgangsklasse X  X  

Reserve 1e klasse X  X  

Topklasse (Dameskorfbal)  X  X  

Niveau 6:     

3e klasse  X  X  

Reserve 2e klasse  X  X  

A-jeugd Overgangsklasse  X  X  

B-jeugd Hoofdklasse  X X  

Hoofdklasse (Dameskorfbal) X  X  

Overgangsklasse (Dameskorfbal) X  X  

Reserve Topklasse (Dameskorfbal)  X  X  

A-jeugd Hoofdklasse (Dameskorfbal) X  X  

Niveau 7:      

4e klasse  X X  

Reserve 3e klasse  X X  

A-jeugd 1e klasse  X X  

C-jeugd Hoofdklasse  X  X  

D-jeugd Hoofdklasse  X X  

1e klasse (Dameskorfbal)  X  X  

Reserve Hoofdklasse (Dameskorfbal) X X  

Reserve Overgangsklasse (Dameskorfbal) X  X  

Niveau 8:      

A-jeugd 2e klasse X  X  

B-jeugd 1e klasse X  X  

C-jeugd 1e klasse  X  X  

A-jeugd 1e klasse (Dameskorfbal) X X  

B-jeugd Hoofdklasse (Dameskorfbal)  X  X  

C-jeugd Hoofdklasse (Dameskorfbal)  X  X  

D-jeugd Hoofdklasse (Dameskorfbal)  X  X  

 



12. Samenwerkingsverband tussen verenigingen 

Alle verplichtingen van de samenwerkende verenigingen in het kader van de Rompregeling Arbitrage v.w.b. het leveren van 

scheidsrechters en/of beoordelaars wordt bij elkaar opgeteld. 

De wedstrijden worden aan 1 vereniging toegewezen die verantwoordelijk is voor het aanwijzen c.q. verdelen van de wedstrijden 

onderling aan de deelnemende verenigingen. Voorwaarde is dat alle toegewezen wedstrijden van neutrale leiding worden voorzien. 

Een vereniging kan dus nimmer haar eigen thuiswedstrijden binnen deze samenwerking leiden. 

Uiterlijk voor vrijdag 12.00 uur moeten de aangewezen scheidsrechters aan het bondsbureau worden gecommuniceerd 

viascheidsrechters@knkv.nl 

De scheidsrechters vullen op het wedstrijdformulier hun eigen gegevens in, dus ook hun eigen vereniging waarvoor men fluit of lid 

van is. M.a.w. de procedure zoals die voor elke KNKV-scheidsrechter geldt. 

Afmelden voor een wedstrijd die is aangewezen binnen het samenwerkingsverband is niet mogelijk. De verantwoordelijke 

vereniging dient te allen tijde voor een scheidsrechter te zorgen. 

De aangewezen wedstrijden kunnen binnen de samenwerkende verenigingen vallen of conform het bestuursbesluit Algemene 

kaders voor scheidsrechters officials 2011-2012. 

Iedere vereniging afzonderlijk is verantwoordelijk voor het halen van haar quotum. 

Het KNKV zal per vereniging registreren welke wedstrijden door welke vereniging zijn geleid in het kader van de verplichtingen 

vanuit de Rompregeling Arbitrage. Naar aanleiding hiervan zal ook de afrekening vanuit de Rompregeling Arbitrage per vereniging 

plaatsvinden. 

Een SNO voor een wedstrijd die is toegewezen aan een samenwerkingsverband komt op rekening van de organiserende 

vereniging van het samenwerkingsverband tenzij is aangegeven voor vrijdag 12.00 uur welke vereniging c.q. scheidsrechter op de 

aangewezen wedstrijd staat. 

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband dienen alle deelnemende verenigingen schriftelijk te verklaren dat zij akkoord 

gaan met alle genoemde voorwaarden. 

 

13. Richtlijnen aanwijzen verenigingswedstrijden 

Wanneer een vereniging op het moment van aanwijzen achterloopt op de verplichtingen die zijn geformuleerd in de Rompregeling 

Arbitrage kunnen zij als vereniging worden aangewezen om een wedstrijd(en) te leiden. 

Iedere vereniging die op het moment van aanwijzen achterloopt op de verplichtingen vanuit de Rompregeling Arbitrage kan worden 

aangewezen voor een verenigingsverplichting. 

De verenigingswedstrijden worden in principe toegewezen aan de verenigingen die naar rato het verst achterlopen op hun 

verplichtingen. 

Bij het toewijzen van een verenigingsverplichting zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de regionale verdeling mits 

het programma van de opengevallen wedstrijden dit toelaat. 

Een verenigingsverplichting dient ten alle tijden te worden ingevuld conform artikel 5.5 uit het bestuursbesluit Algemene kaders 

voor scheidsrechter officials 2011-2012. 

Het ruilen van een verenigingsverplichting tussen verenigingen onderling is altijd mogelijk mits dit op voorhand is bevestigd door 

beide verenigingen en is doorgegeven voor vrijdag 12.00 uur aan het bondsbureau. 

 

14. Besluitvorming 

Deze Algemene Kaders voor Scheidsrechtersofficials, zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement, artikel 18 lid 6, is door het 

Bondsbestuur vastgesteld in haar vergadering van 22 augustus 2011. Op 17 oktober 2011 heeft het Bondsbestuur dit gewijzigde 

besluit goedgekeurd. De wijziging betrof een aanpassing van artikel 5 lid 5 en de toevoeging van artikel 12 en 13. 
  

mailto:scheidsrechters@knkv.nl


TR 5.1 Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het navolgende besluit genomen ten aanzien van de bestraffing 

door de scheidsrechters van het in § 8d van de officiële spelregels gehanteerde begrip "wangedrag" van spelers, coaches, 

vervangende spelers en andere tot de ploeg behorende personen en de navolgende richtlijnen vastgesteld, als bedoeld in artikel 

14 lid 4b van het Tuchtreglement. 

 

Inleiding 

In de officiële spelregels wordt wangedrag in algemene zin aangemerkt als reden om een formele waarschuwing te geven of een 

speler, coach, vervangende spelers of andere tot de ploeg behorende personen weg te zenden. De spelregels geven aan dat bij 

wangedrag van grove aard, waaronder pijnlijke agressie zeker valt, in ieder geval directe wegzending dient te volgen. 

 

Als algemene regel geldt, dat lichte vormen van wangedrag worden bestraft met een formele waarschuwing en zware vormen van 

wangedrag met wegzending. Teneinde een eenduidige toepassing van deze arbitrale correctiemogelijkheden zoveel mogelijk te 

waarborgen, en daarmee de consistentie van de afdoening zeker te stellen is het noodzakelijk dat exact geformuleerd wordt bij 

welke vormen van wangedrag een scheidsrechter een formele waarschuwing geeft en wanneer hij tot wegzending besluit. De 

navolgende regels hebben dan ook tot doel de scheidsrechters op dat vlak te instrueren. 

 

 

Voor de bestraffing van de in dit besluit vermelde overtredingen stelt de commissie van beroep regels vast. De laatste wijziging 

daarvan dateert van 5 mei 2009 en 22 juni 2010. Deze Regels voor strafoplegging zijn goedgekeurd door de Voormalige Algemene 

Vergadering op 26 juni 2010 en in werking getreden op 1 juli 2010. 

 

A. Vormen van wangedrag, die worden bestraft met een formele waarschuwing (en het  

tonen van de gele kaart) zijn: 

1. overtredingen van spelers in of in samenhang met een wedstrijd waarin zij uitkomen: 

a. in het spel 

1a1 herhaaldelijke, opzettelijke niet agressieve overtredingen (bijvoorbeeld: afstand niet in acht nemen, beïnvloeden 

strafworpnemer); 

NB.: Als deze overtreding voor de eerste maal wordt gepleegd  wordt zij in het spel bestraft; pas bij herhaling of opzet is er sprake 

van wangedrag. 

1a2 opzettelijke, niet agressieve overtredingen met de kennelijke bedoeling het spel van de tegenstander of het resultaat van de 

wedstrijd te beïnvloeden (spelbederf); 

1a3 onbeheerst spel: de eerste overtreding dient in het spel te worden bestraft; de volgende keer dient de gele kaart te worden 

getoond. Voorbeelden daarvan zijn: lomp, onbeschaafd, onstuimig of bruusk spel. 

 

b. jegens een tegenstander 

1b1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden; 

1b2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in 

gebaar). 

 

c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 

1c1 niet beledigende kritiek (tegenspraak, gelaatsuitdrukking, kritische opmerkingen, ongeoorloofde  

inmenging in de leiding, gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik); 

1c2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van  

belediging, zowel verbaal als in gebaar); 

1c3 weigering van medewerking, onvoldoende antwoord op vragen, nalaten spelersvervanging te melden (indien gepleegd door de 

aanvoerder); 

1c4 hinderlijk optreden (bijvoorbeeld: tergend, provocerend, obstructie). 

 

d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en 

behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 

1d1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden; 

1d2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in 

gebaar). 

 



2. overtredingen van coaches in of in samenhang met een wedstrijd, waarbij zij  

in functie zijn betrokken: 

a. in het spel 

2a1 niet op de spelersbank plaatsnemen, nadat hij hiertoe door de scheidsrechter is gemaand; 

2a2 op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter. 

 

b. jegens een tegenstander 

2b1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden; 

2b2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in 

gebaar). 

 

c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 

2c1 niet beledigende kritiek (tegenspraak, gelaatsuitdrukking, kritische opmerkingen, ongeoorloofde  

inmenging in de leiding, gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik); 

2c2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van  

belediging, zowel verbaal als in gebaar); 

2c3 weigering van medewerking, onvoldoende antwoord op vragen, nalaten spelersvervanging  

te melden; 

2c4 hinderlijk optreden (bijvoorbeeld: tergend, provocerend, obstructie). 

 

d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en 

behorend tot een andere ploeg, toeschouwer) 

2d1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend ptreden; 

2d2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van  

belediging, zowel verbaal als in gebaar). 

 

3. overtredingen van anderen in of in samenhang met een wedstrijd ( personen, die op grond van § 2.2c van de spelregels 

en het Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers tot de ploeg behoren en gerechtigd zijn op de bank te 

zitten): 

a. in het spel 

3a1 niet op de spelersbank plaatsnemen, nadat hij hiertoe door de scheidsrechter is gemaand; 

3a2 de bank verlaten door de (para-)medische verzorger(s) zonder toestemming van de  

scheidsrechter;  

3a3 de bank verlaten door vervangende speler(s), behalve voor een warming-up. 

 

b. jegens een tegenstander 

3b1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden; 

3b2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in 

gebaar).  

 

c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 

3c1 niet beledigende kritiek (tegenspraak, gelaatsuitdrukking, kritische opmerkingen, ongeoorloofde inmenging in de leiding, 

gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik);  

3c2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van  

belediging, zowel verbaal als in gebaar); 

3c3 weigering van medewerking, onvoldoende antwoord op vragen;  

3c4 hinderlijk optreden (bijvoorbeeld: tergend, provocerend, obstructie). 

 

d. jegens anderen (zoals zaalcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot 

de andere ploeg, toeschouwer) 

3d1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden; 

3d2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in 

gebaar). 

 

 

 



B. Ernstige vormen van wangedrag, die direct met wegzending worden bestraft door het tonen van de rode kaart, zijn: 

 

1. overtredingen van spelers in of in samenhang met een wedstrijd waarin zij uitkomen: 

a. in het spel 

1a4 ruw spel, zoals met opzet vasthouden, afhouden en omverlopen van een speler. 

 

b. jegens een tegenstander 

1b4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

1b5 seksuele intimidatie; discriminatie; 1b6 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

1b7 slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken); 

1b8 agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen; 

1b9 ernstige agressie zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, 

opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen; 

1b10 mishandeling. 

 

c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 

1c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

1c6 seksuele intimidatie;discriminatie; 

1c7 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

1c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter (zonder raken); 

1c9 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen; 

1c10 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, 

opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of  

schoppen; 

1c11 mishandeling. 

 

d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en 

behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 

1d4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

1d5 seksuele intimidatie; discriminatie; 1d6 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

1d7 slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken); 

1d8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand,  

wegduwen; 

1d9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven  

van een kopstoot, elleboogstoot,, opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen; 

1d10 mishandeling. 

 

2. overtredingen van coaches in of in samenhang met een wedstrijd, waarin zij in functie zijn betrokken: 

a. in het spel 

2a3 fysiek ingrijpen in het spel, hetzij van buiten de lijnen, hetzij na in het veld te zijn gekomen; 

2a4 herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter. 

 

b. jegens een tegenstander 

2b3 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

2b4 seksuele intimidatie; discriminatie; 

2b5 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

2b6 slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken); 

2b7 agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand,  

wegduwen; 

2b8 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven  

van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen; 

2b9 mishandeling. 

 

c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 

2c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

2c6 seksuele intimidatie; discriminatie; 

2c7 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 



2c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter (zonder raken); 

2c9 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen; 

2c10 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, 

opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of  

werpen; 

2c11 mishandeling. 

 

d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en 

behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 

2d4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

2d5 seksuele intimidatie; discriminatie; 

2d6 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

2d7 slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken); 

2d8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen; 

2d9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven  

van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen; 

2d10 mishandeling. 

 

3. overtredingen van anderen in of in samenhang met een wedstrijd (personen, die op grond van § 2.2c van de spelregels 

en het Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers tot de ploeg behoren en gerechtigd zijn op de bank te 

zitten): 

a. in het spel 

3a4 fysiek ingrijpen in het spel, hetzij buiten de lijnen, hetzij na in het veld te zijn gekomen; 

3a5 herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter. 

 

b. jegens een tegenstander 

3b4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

3b5 seksuele intimidatie; discriminatie; 

3b6 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

3b7 slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken); 

3b8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen; 

3b9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven  

van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen; 

3b10 mishandeling. 

 

c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 

3c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek  

opzicht); 

3c6 seksuele intimidatie; discriminatie; 

3c7 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

3c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter (zonder raken); 

3c9 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen; 

3c10 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, 

opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of  

schoppen; 

3c11 mishandeling. 

d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en 

behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 

3d4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht); 

3d5 seksuele intimidatie; discriminatie; 

3d6 bedreiging door houding, beweging of uitlating; 

3d7 slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken); 

3d8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen; 

3d9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven  

van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen; 

3d10 mishandeling. 

 



C. Bevoegdheid scheidsrechter 

Met betrekking tot gevallen van wangedrag, waarvoor een gele of rode kaart wordt getoond: 

- begint de bevoegdheid van de scheidsrechter op het moment dat hij de sportaccommodatie betreedt; 

- eindigt de bevoegdheid van de scheidsrechter op het moment dat de wedstrijdformulieren door de  

scheidsrechter worden ondertekend. 

 

Van wangedrag buiten deze periode, die samenhangt met de wedstrijd dan wel het KNKV kan door de  

scheidsrechter aangifte worden gedaan bij de tuchtcommissie. Een gele of rode kaart wordt dan niet getoond. 

 

D. Administratieve afhandeling door de scheidsrechter: 

1. Indien de scheidsrechter op basis van bovenstaande richtlijnen een formele waarschuwing geeft, maakt hij hiervan melding op 

het wedstrijdformulier. Daarbij geeft hij, op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 4b van het tuchtreglement, aan voor welke 

overtreding de betrokkene formeel  

is gewaarschuwd (bijvoorbeeld 2a2, 1b1, 3c3 enz.). Alle scheidsrechters ontvangen een samenvatting van het bestuursbesluit met 

de coderingen van de overtredingen. 

2. De verenigingen ontvangen eveneens een exemplaar van het bestuursbesluit met coderingen. Zij zijn verplicht dit besluit bij de 

thuiswedstrijden in het clubhuis of in de sporthal voorhanden te hebben en  

beschikbaar te stellen, indien de scheidsrechter daarom vraagt. 

3. De scheidsrechter tekent een wegzending eveneens aan op het wedstrijdformulier, alsmede de reden van wegzending. Ingeval 

van wegzending is, behoudens het bepaalde onder 4, ten aanzien van het inzenden van verklaringen het bepaalde in artikel 14 lid 

4a van het tuchtreglement onverminderd van kracht. 

4. Indien een wegzending het gevolg is van twee formele waarschuwingen aan dezelfde persoon in de wedstrijd, vermeldt de 

scheidsrechter de beide overtredingen als formele waarschuwing op het wedstrijdformulier, conform het bepaalde onder 1.  

Bij de wegzending tekent hij als reden aan: "Twee formele waarschuwingen". In dit geval behoeft hij geen verklaring, als bedoeld 

onder 3, in te zenden. 

 

E. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011 . 
  



TR 5.2 Bestuursbesluit publicatie straffen 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de navolgende regels vastgesteld betreffende de publicatie van 

straffen door of namens de tuchtcommissie zoals bepaald in artikel 31 Tuchtrecht. 

 

1. a. Straffen als gevolg van een boeking of wegzending worden gepubliceerd op de website van het KNKV: www.knkv.nl. 

b. De internetpublicatie wordt verzorgd door het bondsbureau. 

c. De publicatie op de website wordt nog dezelfde dag per e-mail door het bondsbureau aan de vereniging van de betrokkene 

bevestigd. 

 

2. a. Op de internetsite van het KNKV verschijnt wekelijks, uiterlijk op vrijdag 14.00 uur een publicatie met een overzicht van 

gestrafte personen die een boeking hebben gekregen als gevolg waarvan een uitsluiting plaatsvindt of zijn weggezonden. 

b. Op gepubliceerde straffen op de site kunnen derden zich niet beroepen. 

c. Na een week wordt de publicatie op de website vervangen door de volgende. De vervangen publicatie blijft gedurende het 

lopende competitiejaar raadpleegbaar. 

 

3. a. Naast de naam, het relatienummer en de vereniging van de gestrafte staan op de internetsite ook de code van de overtreding, 

de uitgesproken straf en de ingangsdatum van de straf. 

b. In de inleiding op de pagina met gepubliceerde straffen staan aangegeven: 

- het nummer en de datum van de publicatie; 

- de relevante bepalingen uit dit bestuursbesluit; 

- de in strafuitspraken gebruikelijke passage over het moment wanneer een uitsluiting of schorsing voorbij is. 

 

4. Tenzij anders is vermeld is de datum van publicatie van de straf op de website de ingangsdatum van de straf. Het is de eigen 

verantwoordelijkheid van zowel de betrokkene als zijn vereniging om de site te raadplegen na vrijdag 14.00 uur en voor de eerste 

wedstrijd na dat tijdstip. Het niet-raadplegen kan geen verontschuldiging zijn indien de gestrafte na publicatiedatum toch speelt. 

 

5. Naast de publicatie op de website ontvangen de betrokkene of zijn raadsman en - in voorkomende gevallen - zijn vereniging en 

de scheidsrechter, overeenkomstig het gestelde in artikel 31-5a TR, een schriftelijke uitspraak. Voor de aanvang van de 

beroepstermijn is de dagtekening van de schriftelijke uitspraak bepalend. Deze dagtekening is zoveel mogelijk identiek aan de 

publicatiedatum op de website. 

 

6. In het geval de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie een voorlopige straf oplegt conform het bepaalde in artikel 25 lid 5 

van het Tuchtrecht en het niet meer mogelijk is deze te publiceren zoals geregeld in artikel 2a van dit besluit, worden de voorlopig 

gestrafte en diens vereniging per e-mail en telefonisch op de hoogte gesteld en vindt publicatie overeenkomstig artikel 2, 3 en 4 

van dit besluit de vrijdag daaropvolgend plaats. 

 

7. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  

http://www.knkv.nl/knkv-corporate/regelgeving/bestuursbesluiten/tr-5-2-bestuursbesluit-publicatie-straffen-/www.knkv.nl


TR 5.3 Bestuursbesluit schikkingsregeling wedstrijdkorfbal 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 3 lid c van het 

tuchtreglement vastgesteld ten aanzien van een schikkingsregeling bij onregelmatigheden, als bedoeld in artikel 48 lid 1 van het 

reglement van wedstrijden, in wedstrijden in de wedstrijdkorfbalcompetitie. 

 

1. Behoudens het bepaalde onder 4 onder a en 5 onder b wordt een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 48 lid 1 van het 

reglement van wedstrijden in wedstrijden in de wedstrijdkorfbalcompetitie niet aan de tuchtcommissie voorgelegd. 

 

2. a. Het bondsbureau, dat de verklaringen als bedoeld in artikel 14 lid 5 onder d van het tuchtreglement inzake de onder 1 

bedoelde overtredingen ontvangt of dat een onregelmatigheid, als onder 1 bedoeld, constateert, doet daarvan ten spoedigste 

mededeling aan de afdeling die op het bondsbureau met de afhandeling van de tuchtzaken is belast.  

b. Het bondsbureau doet namens het Bondsbestuur, een voorstel aan de in overtreding zijnde vereniging de zaak te schikken. 

 

3. Behoudens het bepaalde onder 4 en onverminderd de tenuitvoerlegging van het bepaalde in artikel 48 lid 2 onder a en b van het 

reglement van wedstrijden bestaat de onder 2 bedoelde schikking in het geval van een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 48 

lid 1 van het reglement van wedstrijden in wedstrijden in de wedstrijdkorfbalcompetitie uit het opleggen van: 

- twee winstpunten in mindering op de ranglijst van de competitie volgens artikel 24 lid 1 onder f van het tuchtreglement; 

- een boete van vijf rekeneenheden volgens artikel 24 lid 1 onder b van het tuchtreglement; 

- de straffen genoemd in artikel 24 lid 1 onder m, n en o van het tuchtreglement. 

 

4. a. Vanaf de derde maal in die competitie dat dezelfde onregelmatigheid, als bedoeld onder 1, ten aanzien van een ploeg van 

een vereniging uitkomende in de competitie als bedoeld onder 1, wordt gemeld of geconstateerd, wordt geen schikking meer 

aangeboden, maar wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

b. Voor de toepassing van het bepaalde onder a wordt, met inachtneming van het bepaalde onder c, onder een competitie verstaan 

de te spelen wedstrijden op de wijze, zoals omschreven in artikel 13 lid 1 onder a en b van het reglement van wedstrijden. 

c. Indien het bepaalde in artikel 13 lid 1 onder c of d van het reglement van wedstrijden van toepassing is, wordt onder een 

competitie verstaan het geheel aan te spelen wedstrijden, dat leidt tot een eindrangschikking en een kampioenschap in een klasse-

afdeling, als bedoeld in artikel 13 lid 3 van het reglement van wedstrijden. Indien een rangschikking van een competitie leidt tot een 

herindeling van de ploegen in klasse-afdelingen, waarin om het kampioenschap of degradatie wordt gespeeld, worden de beide 

delen van die competitie als één gehele competitie beschouwd. 

 

5. a. Indien de in overtreding zijnde vereniging de aangeboden schikking niet accepteert, geeft zij daarvan binnen zeven dagen na 

dagtekening van het schikkingsaanbod schriftelijk bericht aan het bondsbureau. 

b. In het onder a bedoelde geval wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

 

6. Indien de in overtreding zijnde vereniging de aangeboden schikking accepteert, worden geen kosten voor behandeling van de 

zaak, als bedoeld in artikel 31 lid 3 van het tuchtreglement in rekening gebracht. 

 

7. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  



TR 5.4 Bestuursbesluit schikkingsregeling breedtekorfbal 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 3 lid c van het 

tuchtreglement vastgesteld ten aanzien van een schikkingsregeling bij onregelmatigheden, als bedoeld in de artikelen 46 lid 1 

onder a t/m d en 48 lid 1 van het reglement van wedstrijden. 

 

1. Een onregelmatigheid in wedstrijden in de breedtekorfbalcompetitie als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d en artikel 48 lid 1 

van het reglement van wedstrijden wordt niet aan de tuchtcommissie voorgelegd. 

 

2. a. Het bondsbureau, dat de verklaringen als bedoeld in artikel 14 lid 5 onder d van het tuchtreglement inzake de onder 1 

bedoelde overtredingen ontvangt of dat een onregelmatigheid, als onder 1 bedoeld, constateert, doet daarvan ten spoedigste 

mededeling aan de afdeling die op het bondsbureau met de afhandeling van de tuchtzaken is belast.  

b. Het bondsbureau doet namens het Bondsbestuur, een voorstel aan de in overtreding zijnde vereniging de zaak te schikken. 

 

3. Behoudens het bepaalde onder 5 bestaat de onder 2 bedoelde schikking in het geval van een onregelmatigheid als bedoeld in 

artikel 46 lid 1 onder a t/m d van het reglement van uit het opleggen van: 

- een boete van vijf rekeneenheden volgens artikel 24 lid 1 onder b van het tuchtreglement; 

- de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder m van het tuchtreglement; 

- de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder o van het tuchtreglement, indien de wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld; 

 

4. Behoudens het bepaalde onder 5 en onverminderd de tenuitvoerlegging van het bepaalde in artikel 48 lid 2 onder a en b van het 

reglement van wedstrijden bestaat de onder 2 bedoelde schikking in het geval van een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 48 

lid 1 van het reglement van wedstrijden uit het opleggen van: 

- een boete van vijf rekeneenheden volgens artikel 24 lid 1 onder b van het tuchtreglement; 

- de straffen genoemd in artikel 24 lid 1 onder m, n en o van het tuchtreglement, indien de wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld. 

 

5. a. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorfbalcompetitie, in die competitie voor de 

tweede maal een onregelmatigheid, als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d, wordt gemeld of geconstateerd, wordt het onder 3 

omschreven schikkingsvoorstel uitgebreid met: 

- de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder f van het tuchtreglement. 

b. De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld conform het gestelde in de uitvoeringsregeling "opnieuw vaststellen wedstrijden 

breedtekorfbal"  

c. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorfbalcompetitie, in die competitie voor de derde 

maal of vaker een onregelmatigheid, als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d, wordt gemeld of geconstateerd, wordt het onder 3 

omschreven schikkingsvoorstel uitgebreid met: 

- de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder f van het tuchtreglement; 

- de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder p van het tuchtreglement. 

d. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorf-balcompetitie, in die competitie voor de 

tweede maal een onregelmatigheid, als bedoeld in artikel 48 lid 1 van het reglement van wedstrijden, wordt gemeld of 

geconstateerd, wordt het onder 3 en 4 omschreven schikkingsvoorstel uitgebreid met: 

- de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder f van het tuchtreglement. 

e. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorfbalcompetitie, in die competitie voor de derde 

maal of vaker een onregelmatigheid, als bedoeld in artikel 48 lid 1 van het reglement van wedstrijden, wordt gemeld of 

geconstateerd, wordt geen schikking meer aangeboden, maar wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

f. Voor de toepassing van het bepaalde onder a tot en met d wordt, met inachtneming van het bepaalde onder e, onder een 

competitie verstaan de te spelen wedstrijden op de wijze, zoals omschreven in artikel 13 lid 1 onder a en b van het reglement van 

wedstrijden. 

g. Indien het bepaalde in artikel 13 lid 1 onder c of d van het reglement van wedstrijden van toepassing is, wordt onder een 

competitie verstaan het geheel aan te spelen wedstrijden, dat leidt tot een eindrangschikking en een kampioenschap in een klasse-

afdeling, als bedoeld in artikel 13 lid 3 van het reglement van wedstrijden. 

 

6. Indien wedstrijden opnieuw worden vastgesteld gebeurd dit conform het uitvoeringsbesluit "opnieuw vaststellen wedstrijden 

breedtekorfbal". 

 

 



7. a. Indien de in overtreding zijnde vereniging de aangeboden schikking niet accepteert, geeft zij daarvan binnen zeven dagen na 

dagtekening van het schikkingaanbod schriftelijk bericht aan het bondsbureau. 

b. In het onder a bedoelde geval wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

 

8. Indien de in overtreding zijnde vereniging de aangeboden schikking accepteert, worden geen kosten voor behandeling van de 

zaak, als bedoeld in artikel 31 lid 3 van het tuchtreglement in rekening gebracht. 

 

9. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  



SR 6.1 Bestuursbesluit naamskoppeling 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de navolgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 7 lid 5 onder b 

van het sponsoringreglement, vastgesteld ten aanzien van de koppeling van verenigingsnaam en sponsornaam. 

 

1. Het is de verenigingen toegestaan of de bedrijfsnaam, of de merknaam of de productnaam van de sponsor achter de 

verenigingsnaam, zoals die overeenkomstig de bepalingen in artikel 2 en 3 van het huishoudelijk reglement door het Bondsbestuur 

is goedgekeurd en als officiële mededeling is gepubliceerd, te vermelden. Een combinatie van twee of meer van deze namen is 

niet toegestaan. 

 

2. a. Alvorens een sponsoringovereenkomst, waarin een naamskoppeling is begrepen, aan te gaan, is de vereniging verplicht 

toestemming te vragen aan het Bondsbestuur onder opgave van de bedrijfs-, merk- of productnaam, die aan de verenigingsnaam 

zal worden toegevoegd. 

b. Het Bondsbestuur is bevoegd de naamskoppeling te weigeren, indien het de vermelding van de bedrijfs-, merk- of productnaam 

in strijd acht met de goede zeden of anderszins schadelijk voor de korfbalsport of het KNKV en als het verzoek strijdig is met artikel 

6 Sponsorreglement. 

c. Het Bondsbestuur deelt zijn beslissing uiterlijk 40 dagen na ontvangst van de onder a bedoelde aanvrage aan de vereniging 

mede. 

 

3. Het melden van het totstandkomen van een sponsoringovereenkomst, waarin een naamskoppeling is begrepen, moet ook 

schriftelijk geschieden aan het Bondsbestuur. Deze melding moet vergezeld gaan van een afschrift van de inschrijving van de 

vereniging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit de naamswijziging van de vereniging blijkt. 

 

4 a. Behoudens het bepaalde onder b gebruikt het KNKV de volledige naam van de vereniging in al zijn publicaties vanaf 1 juli of 

zoveel eerder als mogelijk is voor het KNKV, volgende op de onder 3 bedoelde inschrijving. 

b. Indien de technische mogelijkheden van de door het KNKV gebruikte apparatuur de vermelding van de volledige naam niet 

toelaten, wordt na overleg met de vereniging een afkorting van de verenigingsnaam en/of sponsornaam gebruikt, waarin in ieder 

geval de oorspronkelijke verenigingsnaam en/of sponsornaam zo veel mogelijk intact wordt gehouden. 

 

5. a. Behoudens het bepaalde onder b en c moet een sponsoringovereenkomst, waarin naamskoppeling is begrepen, een looptijd 

van ten minste een jaar omvatten. 

b. Ingeval van faillissement of surceance van betaling van de sponsor is het de verenigingen toegestaan de 

sponsoringovereenkomst te (doen) ontbinden. 

c. In alle andere gevallen, waarin de vereniging van oordeel is dat voortzetting van de sponsoringovereenkomst niet in redelijkheid 

van haar kan worden gevergd, dient zij een met redenen omkleed schriftelijk verzoek tot naamswijziging in bij het Bondsbestuur. 

d. Wijziging van de verenigingsnaam door het schrappen van de toegevoegde bedrijfs-, product- of merknaam is alleen toegestaan 

na de onder a genoemde periode of, ingeval het bepaalde onder b of c van toepassing is, na toestemming van het Bondsbestuur. 

 

6. De op grond van een sponsoringovereenkomst gewijzigde verenigingsnaam geldt voor de gehele vereniging en voor alle 

ploegen van de vereniging. 

 

7. a. De vereniging die haar naam wijzigt op de wijze als bedoeld in dit bestuursbesluit en het sponsoringreglement onder artikel 2 

lid 2 sub a is aan het KNKV eenmalig een recht verschuldigd. 

b. De hoogte van dit eenmalige recht is afhankelijk van de hoogste indeling van de standaardploeg van de vereniging in de veld- of 

zaalkorfbalcompetitie en bedraagt: 

- EUR 750,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de Korfbal League is; 

- EUR 500,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de hoofdklasse is; 

- EUR 350,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de overgangsklasse is; 

- EUR 175,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de 1e tot en met 3e klasse of de topklasse dames is; 

- EUR 85,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg een lagere klasse is. 

 

8. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

 
  



SR 6.2 Bestuursbesluit reclame op wedstrijdkleding 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder b van 

het sponsoringreglement vastgesteld ten aanzien van reclame-uitingen op de wedstrijdkleding.  

 

1. a. Met in achtneming van het gestelde onder b is het een vereniging toegestaan om bedrijfs-, product- of merknaam van de 

sponsor op de wedstrijdkleding aan te brengen. 

b. Deze aan te brengen reclame-uiting mag niet in strijd zijn met de goede zeden of anderszins schadelijk zijn voor de korfbalsport 

of voor het KNKV. 

c. Het Bondsbestuur is bevoegd om reeds aangebrachte reclame-uiting te beoordelen en te laten verwijderen, indien het 

Bondsbestuur het onder b genoemde van toepassing acht.  

 

2. Tevens mag de te voeren reclame op de wedstrijdkleding niet in strijd zijn met de "Regeling niet overheersende reclame-uitingen 

bij sportwedstrijden" als bedoeld in artikel 30 lid 2 van het Mediabesluit. 

 

3. Alle spelers van een ploeg die wedstrijdkleding dragen, welke voorzien is van reclame-uitingen, dienen dezelfde reclame-

uitingen te dragen. 

 

4. Op invallers is het bepaalde in lid 7 van het "Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers" van toepassing. 

 

5. Spelers die weigeren reclame-uitingen te dragen, kunnen niet deelnemen aan wedstrijden van ploegen van hun vereniging 

waarvan de spelers reclame-uitingen dragen. 

 

6. Op wedstrijden die door of namens de IKF worden georganiseerd, zijn de in internationaal verband vastgestelde voorschriften 

van toepassing. 

 

7. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 
  



SR 6.3 Bestuursbesluit reclame rond en op het speelveld en op spelmateriaal 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder c van 

het sponsoringreglement vastgesteld ten aanzien van reclame-uitingen op het spelmateriaal en voor het aanbrengen van reclame-

uitingen rond en op het speelveld. 

 

De toepassing van deze richtlijnen mag nooit in strijd zijn met de officiële spelregels, zoals deze door de IKF worden opgesteld. 

 

1. a. Het recht reclame-uitingen rond en op het speelveld aan te brengen berust bij alle door het KNKV georganiseerde wedstrijden 

bij het KNKV. 

b. Het Bondsbestuur staat toe dat bij wedstrijden, waarvan geen televisieopnamen worden gemaakt, reclame-uitingen zijn of 

worden aangebracht door de eigenaar van de accommodatie of door de thuisspelende verenigingen. 

c. De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat de onder b bedoelde reclame-uitingen bij het maken van 

televisieopnamen worden verwijderd of onzichtbaar worden gemaakt, voor zover zij in het zicht van de televisiecamera’s zijn 

geplaatst. 

d. Het Bondsbestuur is bevoegd een reclame te weigeren of opdracht te geven een op grond van het bepaalde onder b 

aangebrachte reclame te verwijderen, indien het deze in strijd acht met de goede zeden of anderszins schadelijk voor de 

korfbalsport of het KNKV. 

 

2. De te voeren reclame-uitingen mogen niet in strijd zijn met de door het Commissariaat voor de Media vastgestelde beleidsregels 

omtrent reclame-uitingen in televisieprogrammaonderdelen. 

 

3. Reclame-uitingen op de kunststof korf, de speelvoer en de paal zijn toegestaan  

 

4. Indien een vertegenwoordiger van de omroeporganisatie, die de televisieopnamen verzorgt, bezwaar maakt tegen enige reclame 

uiting in of op de accommodatie of het materiaal, is de thuisspelende vereniging verplicht de gewraakte reclame-uiting onverwijld te 

verwijderen of aan te passen. 

 

5. Indien de thuisspelende vereniging niet voldoet aan haar verplichting conform het bepaalde onder punt 4, dan zal zij het KNKV 

op het eerste verzoek schadeloos stellen voor de door het KNKV gemaakte kosten, respectievelijk de op haar verhaalde kosten, in 

het kader van de niet gemaakte televisie-opnamen. Het KNKV zal de thuisspelende vereniging daartoe een declaratie toezenden.  

 

6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011 
  



DO 7.2 Bestuursbesluit verboden groepen van stoffen en verboden methoden 
 
Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het navolgende besluit genomen met betrekking tot de lijst van 

verboden groepen van stoffen en verboden methoden, als bedoeld in artikel 2 lid 4 en artikel 23 van het dopingreglement. 

 

1. De lijst van verboden middelen en methoden is, met inachtneming van het bepaalde onder 2 en 3, gelijk aan de laatste versie 

van de door de Dopingautoriteit vertaalde lijst van verboden groepen van stoffen en verboden methoden van het Internationaal 

Olympisch Comité (de dopinglijst). 

 

2. De in lid 1 bedoelde lijst wordt toegezonden aan de besturen van de verenigingen, waartoe de speelsters en spelers van de 

geregistreerde doelgroep voor dopingcontroles behoren en wordt op verzoek aan anderen toegezonden. 

 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011. 

 
  



Bestuurlijke noodmaatregelen 
 
Artikel 23 lid 7 van het huishoudelijk reglement spreekt van een Bestuurlijke noodmaatregel. Een bestuurlijke noodmaatregel is 

een tijdelijke maatregel die door het Bondsbestuur in spoedeisende gevallen wordt genomen en waarin de statuten, reglementen of 

regelingen niet voorzien. Deze maatregel is van kracht tot de eerstvolgende Bondsraad, waarop een voorstel tot wijziging van de 

betreffende statuten, reglementen of regelingen wordt behandeld. 

 

Op deze pagina worden alle van kracht zijnde bestuurlijke noodmaatregelen gepubliceerd, waarbij de datum van vaststelling 

bepalend is voor de volgorde waarin deze worden vermeld. 

 

Tijdens zijn vergadering van 16 januari 2012 heeft het Bondsbestuur geconstateerd dat de regelgeving t.a.v. het niet aanwezig zijn 

van scheidsrechters in sommige gevallen te stringent geformuleerd is. Doelstelling van de in artikel 33 lid 1 geformuleerde regels is 

dat wedstrijden zoveel mogelijk doorgaan. Indien niet direct na het vastgestelde aanvangsuur in overstemming met de leden a tot 

en met d een vervangende scheidsrechter aanwezig is, zou de bezoekende vereniging daaruit mogelijk kunnen afleiden dat de 

wedstrijd niet hoeft door te gaan. Uit het oogpunt van een zorgvuldig competitieverloop acht het Bondsbestuur dit ongewenst. 

Derhalve wil het bestuur de thuisclub een redelijke tijd geven om alsnog op basis van lid 1d voor een vervangende scheidsrechter 

te zorgen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de extra tijd genoemd in artikel 46 lid 1c en d van het reglement van wedstrijden. 

Het Bondsbestuur heeft besloten op basis van het Huishoudelijk Reglement artikel 23 lid 7 onderstaande bestuurlijke 

noodmaatregel vast te stellen. 

 

Voor de in artikel 33 van het Reglement van Wedstrijden vastgestelde regels ingeval de aangewezen scheidsrechter niet is komen 

opdagen, geldt dat er uiterlijk dertig (bij veldwedstrijden) en vijftien (bij zaalwedstrijden) minuten na het vastgestelde 

aanvangstijdstip een vervangende scheidsrechter aanwezig moet zijn. Indien deze termijn is overschreden heeft elk team 

individueel het recht te beslissen dat de wedstrijd alsnog niet doorgaat. De wedstrijd wordt dan als niet gespeeld beschouwd, zoals 

bepaald in artikel 46 lid 1g van het Reglement van Wedstrijden.  

 

Deze noodmaatregel treedt in werking op 17 januari 2012 en komt te vervallen op de eerstvolgende Bestuursraad. Het 

Bondsbestuur zal zo spoedig mogelijk de noodzakelijke reglementswijzigingen ter goedkeuring aan de Bondsraad voorleggen. 

 

Aldus door het Bondsbestuur vastgesteld op 16 januari 2012. 

 

Tijdens zijn vergadering van 16 januari 2012 heeft het Bondsbestuur geconstateerd dat de regelgeving t.a.v. het niet aanwezig zijn 

van scheidsrechters in sommige gevallen te stringent geformuleerd is. Doelstelling van de in artikel 33 lid 1 geformuleerde regels is 

dat wedstrijden zoveel mogelijk doorgaan. Indien niet direct na het vastgestelde aanvangsuur in overstemming met de leden a tot 

en met d een vervangende scheidsrechter aanwezig is, zou de bezoekende vereniging daaruit mogelijk kunnen afleiden dat de 

wedstrijd niet hoeft door te gaan. Uit het oogpunt van een zorgvuldig competitieverloop acht het Bondsbestuur dit ongewenst. 

Derhalve wil het bestuur de thuisclub een redelijke tijd geven om alsnog op basis van lid 1d voor een vervangende scheidsrechter 

te zorgen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de extra tijd genoemd in artikel 46 lid 1c en d van het reglement van wedstrijden. 

Het Bondsbestuur heeft besloten op basis van het Huishoudelijk Reglement artikel 22 lid 7 onderstaande bestuurlijke 

noodmaatregel vast te stellen.      

Bestuurlijke maatregel afwezigheid aangewezen scheidsrechter: 

Voor de in artikel 33 van het Reglement van Wedstrijden vastgestelde regels ingeval de aangewezen scheidsrechter niet is komen 

opdagen, geldt dat er uiterlijk dertig (bij veldwedstrijden) en vijftien (bij zaalwedstrijden) minuten na het vastgestelde 

aanvangstijdstip een vervangende scheidsrechter aanwezig moet zijn. Indien deze termijn is overschreden heeft elk team 

individueel het recht te beslissen dat de wedstrijd alsnog niet doorgaat. De wedstrijd wordt dan als niet gespeeld beschouwd, zoals 

bepaald in artikel 46 lid 1g van het Reglement van Wedstrijden.         

Deze noodmaatregel treedt in werking op 17 januari 2012 en komt te vervallen op de Bestuursraad d.d. 23 juni 2012. Het 

Bondsbestuur zal zo spoedig mogelijk de noodzakelijke reglementswijzigingen ter goedkeuring aan de Bondsraad voorleggen. 

Aldus door het Bondsbestuur vastgesteld op 16 januari 2012. 

 


