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Commissie Korfbalzaken 

Fluitend het veld op (C-jeugd) 
Als je binnenkort een C-wedstrijd gaat fluiten, is het handig om vooraf enkele 
spelregels en aandachtspunten door te nemen. Hieronder hebben we daarom een 
overzicht gemaakt van wat je moet weten voordat je het veld opgaat. 

Algemene aandachtspunten 
Voor alle wedstrijden geldt het volgende: 

• Kom in sportkleding (afwijkend van clubkleuren van beide teams)
• Zorg ervoor dat je 15 minuten van tevoren aanwezig bent
• Zorg ervoor dat je weet welke teams er spelen
• Zorg voor fluitje, pen/papier en je smartphone t.b.v. stopwatch*

• Stel jezelf voor aan de coaches

Leiden van C-wedstrijden 
Bij de C-jeugd moet je, anders dan bij de E- en F-jeugd, echt als scheidsrechter 
optreden. Uiteraard staat het spelplezier van de spelers voorop, maar je dient wel 
gewoon te fluiten voor de overtredingen die je waarneemt. Daarbij kunnen we een 
onderscheid maken tussen de C1 en de lagere C-teams. De C1 speelt wedstrijdkorfbal 
en krijgt in principe altijd een bondsscheidsrechter. 

Bij de C2 en C3 wordt verwacht dat je bij overtredingen fluit en indien nodig daarvoor 
strafworpen en vrije ballen geeft. De spelers spelen voor hun plezier, maar willen wel 
winnen en zijn fanatiek. Bij de lagere C-teams draait het vaker om spelplezier en 
daarmee moet je dus rekening houden als je gaat fluiten. Overleg bijvoorbeeld altijd 
vooraf met de coaches of je vrije ballen kunt geven.  

Zorg ervoor dat je dicht bij het spel staat en beweeg met het spel mee. Durf bij 
overtredingen te fluiten! Doe dit hard en wees daarbij duidelijk wie de bal krijgt en 
waarom. Geef indien nodig dus uitleg. Soms zul je twijfelen, maar als je duidelijk fluit 
dan zullen de kinderen dit accepteren.  

* Deze kun je (indien nodig) van ons lenen er liggen reserve fluitjes e.d. in de kantine.



NB. Let erop dat je bij spelhervattingen zowel ‘affluit’ (voor de overtreding) als ‘influit’ 
(voor hervatting van het spel). Dit geldt ook bij doelpunten en indien de bal uit is.  
 
Spelregels bij de C-jeugd 
Voor de C-jeugd gelden de normale spelregels. Zorg er altijd voor dat je consequent 
fluit en duidelijk aangeeft waarvoor je fluit. Het liefst met gebaren, maar als je die niet 
kent, dan duidelijk vertellen waarvoor je fluit.  
 
Spelreglementen 
Onderstaand een overzicht van de spelreglementen. 
 

Wedstrijdduur Vakwissel Veldafmeting Paalhoogte Balmaat Aantal 
wissels 

2x 25 minuten,  
5 à 10 minuten 

rust 

Om de twee 
doelpunten 

20 x 40 meter 3,5 meter K5 Onbeperkt 

 
Wedstrijdformulier 
Aan het eind van de wedstrijd moet je het wedstrijdformulier invullen op de app KNKV 
Wedstrijdzaken (account aanmaken met het e-mailadres dat bij Victum bekend is). De 
thuisvereniging voegt jou toe als scheidsrechter voor de betreffende wedstrijd, 
waardoor je alleen maar de teams hoeft goed te keuren en de stand moet invullen. Dit 
wijst zich allemaal vanzelf. Mocht je geen telefoon of geen mobiele verbinding tot je 
beschikking hebben, dan kun je ook op de telefoon van een van de coaches het 
wedstrijdformulier afhandelen. Als het invullen van het DWF niet lukt of verkeerd is 
ingevuld dan moet je contact opnemen met de coördinator van de Commissie 
Korfbalzaken. 
 
 
 
Vragen/opmerkingen 
Mocht je nog vragen hebben over het leiden van wedstrijden of wil je meer informatie, 
neem dan contact op met de commissie korfbalzaken email: korfbalzaken@victum.nl 
 

 
Veel plezier en succes met de wedstrijd! 

 
 

“Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd” 

mailto:korfbalzaken@victum.nl

