
 Aanwijzingen scheidsrechters 
 

Het competitieprogramma met de aangewezen scheidsrechters is binnen. 
Volgens de verwachting staan heel veel wedstrijden zonder scheidsrechter. Op de wedstrijden van de 
teams die wedstrijdkorfbal spelen zou een onafhankelijke scheidsrechter moeten komen.  
Dit betreft KCR 1 t/m 7, A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Alle overige teams spelen breedtekorfbal en die 
wedstrijden moeten we in ieder geval zelf fluiten. 
Door het steeds groter wordend scheidsrechters tekort is er alleen voor de wedstrijden van KCR 1, 2, 
3 en B1 een scheidsrechter aangewezen. Voor alle andere wedstrijden van de genoemde teams   
is dus geen scheidsrechter. Al deze wedstrijden komen op een lijst. Op die wedstrijden kan  
ingeschreven worden door scheidsrechters die bijvoorbeeld nog een extra wedstrijdje willen fluiten. 
Gebeurt dit niet dan gaan de wedstrijden naar de thuisspelende vereniging die dan zelf voor een 
scheidsrechter moet zorgen. Alles bij elkaar zijn dat zoveel wedstrijden, daar hebben wij niet genoeg 
scheidsrechters voor. Daar hebben wij de hulp voor nodig van de senioren en A-spelers. 
We hebben voor alle wedstrijden de namen gekregen van diegene die de wedstrijden gaan fluiten.  
In onderstaande lijst staan die ingevuld. 
 
 
Bij de wedstrijdteams staat óf de naam van de scheidsrechter óf er staat KNKV. 
Als er KNKV staat kan er dus nog een onafhankelijke scheidsrechter op de wedstrijd komen. 
Op donderdag weten we of er een scheidsrechter komt of dat we de wedstrijd zelf moeten fluiten. 
Donderdagavond wordt deze lijst ververst en kun je zien hoe het uiteindelijk gaat 
worden.  
 

Bij vragen kun je altijd één van ons benaderen. 
 
Gerard Plaisier, Dirk Belder, Piet Lagerwaard 
 
 
Datum Tijd Poule Thuis Uit Scheidsrechter 
            

22-10-2022 10:00 A2G KCR A2 Twist A1 S. d. Groot (E. Hooijmeijer) 
22-10-2022 13:00 R2M KCR 5 Fortuna/Delta Log. 4 W. Metz (L. Onderdelinden) 
22-10-2022 14:30 R2N KCR 4 Tilburg 3 KNKV (C. Ton) 
22-10-2022 16:00 R1G KCR 3 Vitesse (Ba) 2 J. Roeleven 

            
29-10-2022 10:00 A2G KCR A2 IJsselvogels A2 E.J. Mudde (I. Hello) 
29-10-2022 11:30 R3U KCR 6 NIO 2 KNKV (K.J. Hout) 
29-10-2022 13:00 R2M KCR 5 ONDO (G) 2 KNKV (C. Ton) 
29-10-2022 14:30 R2N KCR 4 TOP (A) 4 A.Krijger (KCR 6) 

 


