
Het begeleiden van beginnende scheidsrechters 
Voor veel beginnende scheidsrechters is het een hele stap om op jonge leeftijd de regie van de 
korfbalwedstrijd in handen te nemen. De rol van de coach is om dit te begeleiden, zodat de 
scheidsrechter in opleiding met meer plezier en zekerheid in het veld staat. 

In dit document wordt de coach een aantal handvaten gegeven voor de eerst paar wedstrijden. De 
coaching is opgebouwd uit vier onderdelen: 

1. Instructies voor de eerste wedstrijden van de beginnende fluiters 
2. Coaching naast het veld 
3. Coaching op aanvraag 
4. Jaarlijkse coaching (vanaf 2e jaar scheidsrechter) 

 
Instructies voor de eerste wedstrijden van de beginnende fluiters 
Bij de eerste meeloopwedstrijd loopt de A- of B-speler mee met een coach voor een korte uitleg aan 
de hand van praktijkvoorbeelden. De bedoeling van dit uur is om de belangrijkste onderwerpen rond 
de wedstrijd te behandelen en de scheidsrechter in opleiding zelfvertrouwen te geven.  

De te behandelen onderwerpen zijn: 

1. Kledingvoorschrift: sportieve kleding (geen Fortunakleding), 
2. Een kwartier van tevoren aanwezig zijn, 
3. Melden bij de dienstdoende velddienst, 
4. Begroeting teamcoaches uit en thuis, 
5. Afspreken hoe laat de wedstrijd start, 
6. ‘Fluit hard, zodat iedereen het hoort’, 
7. Leg uit waarom je fluit, 
8. Meelopen met het spel, 
9. Sportlink, 
10. Hoe de huidige wedstrijd verloopt. 

 
Coaching naast het veld 
Standaard wordt de coaching naast het veld tweemaal ingepland. 

Voor de wedstrijd 
Spreek voor de wedstrijd duidelijk af op welke twee of drie punten je gaat letten tijdens de wedstrijd. 
Voorbeelden zijn: 

1. Duidelijk fluiten 
2. Uitleg geven 
3. Meelopen met het spel 

Noteer de punten die je na de wedstrijd wil bespreken. 

Tijdens de pauze 
Vraag hoe de scheidsrechter het heeft ervaren en of hij of zij nog vragen heeft. Wat ging er goed, 
geef tips en blijf vooral positief! 



Na de wedstrijd 
Help bij het invullen van Sportlink. Daarna is er tijd voor evaluatie. Benadruk wat er goed ging en 
bespreek de vooraf afgesproken punten. Bedenk dat dit één van de eerste keren is dat de 
scheidsrechter in het veld staat. Er komen veel indrukken op hem of haar af. Heeft de scheidsrechter 
nog extra hulp nodig? Geef het dan aan bij de scheidsrechtercommissie. 

 
Coaching op aanvraag 
Niet iedereen is er na twee keer coaching klaar voor om zelfstandig een wedstrijd te leiden. De coach 
kan samen met de scheidsrechter in opleiding extra coaching aanvragen bij de 
scheidsrechtercommissie. 

 

Jaarlijkse coaching (vanaf 2e jaar scheidsrechter) 
Coaching is persoonlijk en toegespitst op de scheidsrechter. Tijdens het coachen kunnen de volgende 
onderwerpen worden besproken: 

 Fluit de scheidsrechter op het juiste niveau, 
 Waarop de scheidsrechter wil verbeteren, 
 Kennis overdragen, 
 Niveau van de scheidsrechter toe laten nemen, 
 Doorgroeimogelijkheden bespreken. 

 


