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De opleiding:  
� Vanaf 2012 verwacht de bond dat alle bondswedstrijden worden gefloten door een 

gediplomeerd scheidsrechter. Dit betekent voor DKV Tuldania dat zij haar 

speelsters moet laten scholen tot gediplomeerd scheidsrechter. 

� Wij gaan ervan uit dat iedereen opgeleid gaat worden (vanaf 16 jaar) tot 

verenigingsscheidsrechter. 

� Vanaf 16 jaar mag je starten met van de opleiding tot verenigingsscheidsrechter. 

� Je moet 17 jaar zijn om op praktijkexamen te mogen. 

� Regelmatig krijgen wij aanvragen of studenten/scholieren een maatschappelijke 

stage bij Tuldania kunnen lopen. Hiervoor is de afspraak dat vanaf de leeftijd van 

14 jaar 1-vaks wedstrijden gefloten mogen worden. 

� Als jij in een commissie actief bent of in het bestuur betekent dit niet dat jij 

vrijgesteld wordt van de scheidsrechterscursus. 

� Als jij actief bent bij de club als trainer of als coach van een jeugdteam ben je in 

eerste instantie vrijgesteld van de cursus. Let wel: als je stopt met trainen of 

coachen of als ieder van 16 jaar of ouder de opleiding heeft afgerond, wordt je 

alsnog ingedeeld bij de eerstvolgende cursus. Als je al gestart was met de 

scheidsrechtersopleiding voor je coach/trainer werd verwachten wij dat je de 

scheidsrechterscursus af maakt. 

� de verenigingsbegeleiders bepalen wie er gaat starten met het traject PVB 

� De vereniging kan in uitzonderingsgevallen afwijken van de in dit document 

gestelde regels.  

 

Theorie examen:  
� de verengingbegeleiders bepalen wie er aan bod is om op te mogen voor het 

theorie examen. 
� bij afwezigheid tijdens het examen zijn de kosten van het examen voor de cursist 

zelf.  
� bij ernstige verhindering voor het theorie examen bepaald het bestuur of het 

legitiem is, zodat de kosten voor de club blijven. 
� het behalen van het theorie examen is verplicht voordat de PVB wordt 

aangevraagd. 
� het theorie-examen blijft voor onbepaalde tijd geldig 

 

Begeleiding welpen/F Pupillen  
� bij aanvang op welpen of F niveau wordt je ten allen tijde begeleid door een van 

de verenigingsbegeleiders.  

� de voorbereiding wordt door middel van bijgevoegd document (begeleiding 

welpen)aan betreffende scheidsrechter gemaild en mondeling toegelicht. 

� Waar liggen de accenten tijdens de begeleiding: 

� hoe de spelregels worden toegepast  
� juiste spelpositie 
� overtuigend fluiten( durven te fluiten) 
� dat de scheidsrechter aan de speelsters kan uitleggen waarom er is gefloten 

� Als aan al deze punten ruim voldoende voldaan wordt gaan we door naar de E- 

Pupillen  
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Begeleiding E pupillen 1+2 vaks 
� Indeling in overleg met betreffende scheidsrechter op 1 vaks of meteen in 2 vaks. 
� Waar liggen de accenten tijdens de begeleiding: 

� zie voorgaande punten bij welpen/ F Pupillen 
� aanvang met gebaren te gebruiken tijdens het fluiten 

� durven fluiten voor ruw spel 
� Als aan al deze punten ruim voldoende voldaan wordt gaan we door naar de D- 

pupillen 

 

Begeleiding D pupillen 
� Op dit niveau wordt de voorbereiding getroffen voor Module B(theorie) en 

eventueel in overleg met de betreffende speelster dit ook laten halen. 
� Vanaf niveau D worden de begeleidingsformulieren ingevuld door de 

verenigingsbegeleiders, om kennis te laten maken met de punten die de KNKV 

heeft opgesteld voor het PVB traject.  
� Waar liggen de accenten tijdens de begeleiding: 

� zie voorgaande punten bij welpen/ F Pupillen en E pupillen 
� gebaren dienen gebruikt te worden tijdens het fluiten 
� durven fluiten voor overtredingen en dit bestraffen met strafworp (vrije bal 

etc.) 

� Als aan al deze punten ruim voldoende voldaan wordt gaan we door naar de 

Aspiranten C 

 

Begeleidingstraject PVB (proeve van bekwaamheid)  
� aanvang traject PVB start vanaf niveau C 

� Het streven is er na om binnen het jaar 

� 1e helft buitencompetitie=1 seizoen.  

� Gehele binnencompetitie=1 seizoen.  

� 2e helft buitencompetitie=1 seizoen) 

           Het PVB te kunnen halen.  

           In totaal dus maximaal drie seizoenen het PVB traject. 

� Het streven is er na om iedereen uiteindelijk op het hoogste niveau de PVB te 

laten halen (hoogste niveau =  

                 junioren A/senioren/midweek=verenigingsscheidsrechter 

� Na 2 seizoenen evaluatie met cursist en verenigingsbegeleider of PVB haalbaar is 

in het 3e seizoen. 
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Mogelijke oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat het PVB op het niveau 

van verenigingsscheidsrechter niet gehaald kan worden:  

� als er een beperking in het fysiek en/of mentaal functioneren aanwezig is, 

waardoor fluiten op hoog niveau wordt bemoeilijkt. Het bestuur beslist of dit 

gegrond is.  

� als het zelfvertrouwen niet goed genoeg gegroeid is om binnen het jaar op het 

niveau van verenigingsscheidsrechter te kunnen affluiten. De 

verenigingsbegeleiders evalueren dit met de cursist, de evaluatie wordt aan het 

bestuur voorgelegd. Het bestuur besluit of dit gegrond is en of er op jeugd niveau 

mag worden afgefloten. Het doel van het PVB halen op jeugd niveau is de cursist 

zelfvertrouwen te geven en het fluiten leuk te laten blijven. 

� bij het behalen van het PVB op jeugd niveau wordt met de cursist binnen 2 jaar 

afgesproken wanneer er weer gestart gaat worden met het begeleiden om op 

verenigingsniveau te kunnen affluiten. Immers het streven blijft om uiteindelijk op 

verenigingsniveau af te fluiten. 

� De cursist kan ten alle tijden bij de verenigingsbegeleiders aangeven waarom zij 

denkt niet een bepaald niveau te kunnen/willen(=motivatie) halen. Dit zal 

besproken worden met het bestuur, en deze neemt uiteindelijk de beslissing op 

welk niveau het PVB gehaald dient te worden. 

 

Haalbaar  

EVALUATIE  

PVB wordt door de 

verenigingsbegeleider aangevraagd 

zodat in het 3
e
 seizoen het PVB gehaald 

kan worden  

PVB traject wordt verlengd met 

maximaal 1 seizoen om daarna opnieuw 

te evalueren of het niveau van 

verenigingscheidsrechter haalbaar is  

Niet haalbaar  

Niet haalbaar  Haalbaar  

PVB wordt door de 

verenigingsbegeleider aangevraagd 

zodat in het eerst volgend seizoen het 

PVB gehaald kan worden  

PVB op niveau van 

verenigingscheidsrechter is niet 

haalbaar, in het eerst volgende seizoen 

wordt er afgefloten als 

jeugdscheidsrechter  
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Wat verwachten de verenigingsbegeleiders van de cursisten in het 

traject PVB:  

� actieve inzet om het examen in de gewenste periode te behalen. Probeer zo goed 

mogelijk de tips van de verenigingsbegeleiders toe te passen in de wedstrijd. 

� tijd vrij maken om te fluiten. De verenigingbegeleiders delen de scheidsrechters in 

met fluiten. Probeer zo min mogelijk wedstrijden waarvoor je wordt ingedeeld te 

ruilen of over te dragen. 

� open staan voor kritiek/feedback van de verenigingsbegeleiders, coaches. 
 

 

Ouder die vrijwillig PVB wil halen: 

Een ouder die zich vrijwillig aanmeld voor de PVB mag zelf bepalen op welk niveau zij/hij 

wil affluiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


