
Beste speler/speelster van KCR 
 
Zoals jullie de afgelopen jaren wel gemerkt hebben is het steeds moeilijker geworden om 
scheidsrechters op alle wedstrijden te krijgen. 
De grootste uitdaging zit bij de A- en senioren wedstrijden. De zeer kleine groep vrijwilligers 
voor het fluiten is ook alleen maar kleiner geworden, waardoor wedstrijden vaak bij dezelfde 
personen uitkomen die dan ook nog eens meerdere wedstrijden per zaterdag (!) moeten 
fluiten. Aangezien we de competitie ingaan met 20 breedtekorfbal teams, zullen hiervoor 
wekelijks gemiddeld 10 scheidsrechters nodig zijn. Daarnaast komen hier ook nog wekelijks 
3-6 wedstrijden van de wedstrijdkorfbal teams bij waar geen scheidsrechter vanuit de bond 
voor beschikbaar is. Met slechts een handjevol scheidsrechters wat wekelijks wil fluiten, 
komen we dus flink tekort.  
 
Daarom is het helaas noodzakelijk geworden om  
wedstrijden aan te wijzen op team.  
Het veldprogramma is inmiddels bekend gemaakt.  
We zullen zo snel mogelijk de wedstrijden verdelen  
die elk team zal moeten fluiten. Dit zal dan via de  
contact persoon/aanvoerder van elk team gedeeld  
worden. Voordat de competitie start moeten alle  
namen van de scheidsrechters opgegeven zijn.  
Mocht er iemand uit het team aangewezen zijn die  
toch niet kan fluiten, dan is het betreffende team verantwoordelijk hier een vervanger voor 
te vinden. 
 
Verder willen wij spelregelavonden organiseren. We willen weten of daar behoefte aan is. 
Als jullie dit graag zouden willen geef dit dan aan. Maandag 15 augustus is er al een eerste 
avond geweest voor de A-spelers waarvan de meesten voor het eerst gaan fluiten.  
Als er daarnaast nog behoefte is aan bijscholing/begeleiding tijdens de wedstrijden of als er 
verder nog vragen en/of opmerkingen zijn horen we dat graag. 
 
En dan tot slot: 
Wat voor manier van aanwijzen je ook bedenkt, altijd zullen er op het laatste moment 
wedstrijden zonder scheidsrechter komen te staan. Bijvoorbeeld door wijzigingen van 
aanvangstijden of om andere redenen. Dan is het altijd fijn als we een aantal leden hebben 
waar we een beroep op kunnen doen. Dus wil je in nood wel eens een extra wedstrijdje 
fluiten: meldt dit dan even bij één van onderstaande personen.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Piet Lagerwaard 
Dirk Belder 
Gerard Plaisier 
 


