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Inleiding 

De technische commissie (TC) is voornamelijk verantwoordelijk voor de 
wedstrijdteams van SKV. Momenteel zijn er drie wedstrijdteams: het 
zaterdagcompetitieteam, het midweekteam en het combinatieteam met Sporting 
West (SW4). De taken van de TC lopen van het invullen van KNKV formulieren tot 
persoonlijke problemen binnen de teams. Verder ziet de TC toe op het technisch 
beleid dat deel is van het meerjarig beleidsplan.  

Samenstelling commissie 

De TC bestaat meestal uit twee personen, waarvan er één de verantwoordelijkheid 
van het competitieteam op zich neemt en de ander de het midweekteam onder 
zijn/haar hoede neemt. Het combinatieteam is minder werk en kan verdeeld 
worden onder de commissieleden. De taken van de TC zijn afhankelijk van een 
eventuele wedstrijdsecretaris. Deze verdeling zal toegelicht worden onder het kopje 
‘samenwerking bestuur’. 

Teams 

In het seizoen 2020-2021 heeft SKV Amsterdam 3 teams die competitie spelen, het 
competitieteam, het midweekteam en een combinatieteam met Sporting West. 
 

a. Competitieteam 
Het competitieteam speelt de wedstrijden op zaterdag. Voor het seizoen 2020-2021 
speelt het team op het veld breedtekorfbal en in de zaal speelt het in de 4e klasse. 
De aandachtspunten voor dit team gaan uit naar het zorgen voor een compleet 
team op de zaterdag, dus minimaal 5 heren en 5 dames.  
 
Het team heeft momenteel geen trainer/coach, wat betekent dat er op donderdag 
een trainer gevonden moet worden en idealiter een coach voor bij de wedstrijd. 
Verder is het de taak van de wedstrijdsecretaris en de TC om drie keer per seizoen 
een evaluatiegesprek te houden met zowel het team als met de trainer/coach.  
 
Als laatste wordt er ook verwacht dat het team een voorbereiding op het seizoen 
heeft, en dus enkele oefenwedstrijden speelt. Het is de taak van de 
wedstrijdsecretaris om die te regelen. Vaak is een oefenwedstrijd tegen een team 
van Sporting West mogelijk. 
 
Mochten er meer dan 6 heren of dames zich aanmelden voor het team, dan is het 
de taak van de TC en het bestuur om selecties te houden. Belangrijk is om ook voor 



een neutraal persoon te zorgen, dit kan bijvoorbeeld via Sporting West of een 
oudlid. 
 

b. Midweekteam 
Het belangrijkste voor het midweekteam is het zorgen voor een compleet team, 
wat betekent dat er meestal reserves geregeld moeten worden. Het 
competitieteam is hiertoe vaak bereid. In het seizoen 2020-2021 bestaat het team 
uit 6 dames en 5 heren, waarvan slechts 1 lid van Sporting West. In dit seizoen en 
het seizoen 2019-2020 is afgesproken dat de aanvoerder de wissels regelt en zorgt 
dat de spelers op tijd bij het veld zijn. 
 
Sinds het seizoen 2021-2022 is het midweekteam niet meer op naam van Sporting 
West, maar officieel ons eigen team. Hierdoor komen er wel meer verplichtingen 
(A2 formulier en sportlink), maar hebben wel een betere uitstraling en promotie! 
Sporting West kan uiteraard nog wel benaderd worden voor invallers, al zullen die 
wel in Sportlink ingeschreven moeten worden. 
 

c. Combinatieteam met Sporting West 
Het combinatieteam is opgezet in het seizoen 2019-2020. Het team is vlak voor de 
deadline opgezet en had hierdoor een aantal problemen: er waren over het 
algemeen te weinig spelers en de afspraken met SKV en SW waren niet duidelijk 
opgesteld. Het team heeft het spelersprobleem samen met SW voornamelijk zelf 
opgelost en SKV heeft weinig hoeven te doen voor het team. De communicatie met 
SW gedurende het seizoen was beter en gezamenlijke problemen werden snel 
verholpen. 
 
In het seizoen 2020-2021 is dit team ook opgegeven bij het KNKV, nog steeds onder 
de naam SW4, omdat het geen officieel combinatieteam kan zijn volgens de regels 
van het KNKV. Hierdoor staan ook de SKV leden op de spelerslijst van SW, de kosten 
hiervan betaalt SKV aan SW. 

 
Scheidsrechters 
 

a. Rompregeling arbitrage 
Alle verenigingen in het wedstrijdkorfbal hebben de verplichting een aantal andere 
wedstrijden in het wedstrijdkorfbal te fluiten. Het aantal te fluiten wedstrijden is het 
aantal thuiswedstrijden * 1.25, voor SKV Amsterdam zijn dat er meestal 7 (7*1.25, 
naar beneden afgerond). Echter, het KNKV erkent dat 
studentenkorfbalverenigingen moeite hebben met het leveren van scheidsrechters 



door de aard van de vereniging. Als compromis worden de verplichte wedstrijden 
gehalveerd, op voorwaarde dat er minimaal 1 lid de scheidsrechtersopleiding van 
het KNKV volgt. Dit betekent dat SKV Amsterdam slechts een verplichting van 3 
wedstrijden heeft.  
 
Dit alles is de ‘rompregeling arbitrage’ en is te vinden op de site van het KNKV onder 
Arbitrage. Het niet voldoen aan de rompregeling geeft een boete van 5 
rekeneenheden per wedstrijd (€29,75), plus een puntenmindering in extreme 
gevallen. Het fluiten van extra wedstrijden bovenop de rompregeling geeft een 
bonus van 3 rekeneenheden per wedstrijd (€23,80) 
 

b. Wedstrijdkorfbal 
Het wedstrijdkorfbal valt onder de rompregeling arbitrage en voor de 
zaalwedstrijden van het competitieteam wordt er dus een scheidsrechter 
aangewezen. De ongeschreven regel is dat de thuisspelende vereniging een drankje 
aanbiedt aan de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd.  
 

c. Breedtekorfbal 
Bij wedstrijden in het breedtekorfbal wordt van de thuisspelende vereniging 
verwacht dat zij scheidsrechters leveren. SKV Amsterdam speelt met het 
competitieteam op het veld breedtekorfbal en het midweekteam is per definitie 
breedtekorfbal. SKV Amsterdam heeft op dit moment weinig scheidsrechters die 
bereid zijn te fluiten, daar komt bij dat de meeste zelf op zaterdag spelen (of bij SKV 
of bij SW) en dan dus niet het competitieteam kunnen fluiten. Het midweekteam 
zorgt meestal voor minder problemen omdat dat op een doordeweekse avond 
valt.  
 
De scheidsrechterscoördinator van Sporting West (Agnes) regelt de scheidsrechters 
voor haar vereniging. Voor het seizoen 2020-2021 staat het competitieteam van het 
SKV in het scheidsrechtersbestand van Agnes, wat betekent dat zij scheidsrechters 
regelt. Het bestand bevat alle wedstrijden die een scheidsrechter nodig hebben en 
welk team verantwoordelijk is voor het leveren van een scheidsrechter. Dit 
betekent dus ook dat de leden van het competitieteam verwacht worden om af en 
toe een jeugdwedstrijd van Sporting West te fluiten. De communicatie gaat 
uiteraard via Agnes.  
 

 

 



KNKV 

Er moeten elk jaar een aantal zaken met het KNKV geregeld worden, voor de 
meeste komt hier ook mail over binnen. Hieronder staat de functie ervan kort 
uitgelegd. 
 

a. Sportlink 
Alle wedstrijden en spelers worden in sportlink vastgelegd. Sportlink is een app die 
alleen op de computer gebruikt kan worden en is te downloaden via 
www.sportlink.nl en dan te navigeren naar korfbal. De gebruikersnaam en het 
wachtwoord staan in het wachtwoordenbestand. In sportlink moeten spelende 
leden worden toegevoegd. De leden die in het competitieteam spelen moeten ook 
aan het team worden gekoppeld. Het midweekteam en combinatieteam geeft 
Sporting West op en het koppelen aan de teams gaat dus via hun. Ook om 
wedstrijden te verplaatsen of af te zeggen, gaat in principe via Sportlink. 
 
Belangrijk!: spelers die het jaar erop niet meer spelen, moeten op tijd uit Sportlink 
gehaald worden! Anders betalen we het seizoen erop ook hun kosten (dit is al 2x 
gebeurd helaas). De deadline hiervoor is eind juni, dus houdt dit in de gaten! 
 

b. A2 formulier 
Het A2 formulier moet ieder jaar 3x worden ingevuld, voor de eerste helft veld, voor 
de zaal, en voor de tweede helft veld. Dit formulier is voor het KNKV om de 
teamscore te bepalen en om de teams te controleren. Het is geen officieel 
opgaveformulier, het officiële kanaal is Sportlink. Het formulier wordt opgestuurd 
en moet dan ingevuld worden. Bij het invullen is het handig om een oude versie 
ernaast te leggen, zodat alles duidelijk is. Verder staan er veel instructies bij en 
wordt het formulier bij fouten teruggestuurd. Het belangrijkste is om het A2 
formulier voor de deadline ingevuld terug te sturen. 
 

c. B2 formulier 
Het B2 formulier gaat over zaal waarin competitie wordt gespeeld. Voor alle teams 
regelt Sporting West dit. Het competitieteam delen zij in hun programma in op de 
zaterdag. Voor het midweekteam is het belangrijk dat als het een eigen SKV team 
wordt, het B2 formulier wel ingevuld moet worden. Dit formulier is het B2M 
formulier en wordt als het goed is toegezonden. 
 

d. Korfbalmasterz 
Van de KNKV site: “Het KNKV biedt verenigingen de mogelijkheid om haar leden op 
te leiden en uiteindelijk zo jong mogelijk (vanaf veertien jaar) het spelregelbewijs te 



laten behalen. Dat kan via korfbalmasterz, een officiële KNKV-website. Daar vind je 
alles wat je nodig hebt om op een leuke en handige manier je spelregels te 
oefenen, met behulp van veel foto’s en filmpjes. Alle spelregels zijn omschreven in 
heldere taal en worden verduidelijkt met herkenbare voorbeelden. Zo weet je 
precies hoe je ze moet toepassen tijdens je wedstrijd én je begrijpt de beslissingen 
van de scheidsrechter beter. Je kunt je spelregelkennis nu al oefenen 
op korfbalmasterz.nl.”  
 
Het behalen van Korfbalmasterz is officieel, maar er liggen nog geen sancties op als 
het niet is behaald. Het is wel van belang dit voor te zijn, zodat eventuele sancties 
voorkomen worden. Het is waarschijnlijk genoeg om één keer per jaar een avond te 
organiseren waarin iedereen zonder Korfbalmasterz dit kan halen. De personen die 
het nog niet gehaald hebben, staan in Sportlink. Op Sportlink staat er ook een 
activatiesleutel. 
 

Overige zaken 

a. Zaalhuur 
Met uitzondering van de zaterdag, zijn wij zelf verantwoordelijk voor het huren van 
de zaal voor trainingen. Dit gaat via de site van Sport en Bos Amsterdam en en via 
direct contact met het Sportcentrum VU. Belangrijk dus dat dit op tijd geregeld 
wordt.  
 

b. Trainingen 
Tijdens het veldseizoen traint SKV 2x per week, 1x voor alle leden en 1x voor alleen 
het competitieteam. In de zaal huurt SKV 3 uren, dinsdag op de SVU, woensdag in 
de Van Hogendorphal voor het midweekteam en op vrijdag in de Europahal voor 
het competitieteam. Voor alle trainingen dient een trainer te worden gevonden. 
Meer informatie is te vinden in het draaiboek wedstrijdsecretaris. 
 
Samenwerking bestuur 
Er zijn twee mogelijke opties, één met en één zonder wedstrijdsecretaris. In het 
geval dat er een wedstrijdsecretaris in het bestuur zit, zal deze persoon optreden 
als voorzitter van de TC en de verantwoordelijkheid op zich nemen. De taken 
beschreven in zowel dit draaiboek als het draaiboek wedstrijdsecretaris zullen 
moeten worden uitgevoerd. Het is aan de commissie en wedstrijdsecretaris om dit 
te verdelen.  
 
Mocht er geen wedstrijdsecretaris aanwezig zijn, dan zullen de taken beschreven in 
dit draaiboek moeten worden opgepakt door de TC. Het is echter mogelijk om 



enkele taken te verdelen tussen de TC en het bestuur, afhankelijk ook van de 
invulling van de commissie. De grote taken zijn het regelen van genoeg veldspelers 
voor de teams en het regelen van trainers op dinsdagen/woensdagen, dit zou 
eventueel verdeeld kunnen worden met het bestuur. Het bestuur regelt dan 
bijvoorbeeld de trainers, terwijl de TC zorgt voor genoeg spelers. 
 

 


