FORMAT SPELREGELAVOND
Onderstaand een format dat gebruikt kan worden bij de invulling van een spelregelavond. Een
spelregelavond waarin ruimte is voor beginnende (jeugd)scheidsrechters, ouders of andere
belangstellenden om vragen te stellen en ervaringen te delen over spelregels. De avond wordt
ondersteund door de leeromgeving van Korfbalmasterz.nl. Het is dé gelegenheid voor de vereniging
om de activatiecodes uit te reiken aan de leden die het spelregelbewijs gaan halen. Maak er een
happening van!
Aftrap van de avond
De aftrap van de avond is een moment voor de vereniging om aan te geven waarom, met welke
aanleiding en met welke bedoelingen men deze avond organiseert. Heet bovendien de docent en alle
aanwezigen welkom.
TIP: Het is altijd boeiend en uitnodigend om voor de aftrap een bestuurslid, trainer of populaire speler
uit de selectie uit te nodigen.
De inleiding
De docent vertelt in kort zijn indeling van die avond. Hij legt bovendien uit met welke gedachte hij er
staat en wat hij verwacht van de aanwezigen.
TIP: Maak het interactief d.m.v. filmpjes. Als je op YouTube zoekt, vind je genoeg leuk filmmateriaal
over het fluiten van een wedstrijd. Dit hoeft niet altijd een korfbalwedstrijd te zijn. De inleiding is
bedoeld om de aanwezigen tot nadenken te zetten. Kies voor iets wat men niet direct verwacht.
Een voorbeeld is dit filmpje:’Funny referee sketch’ https://youtu.be/ak-ZJ3UiMrg
Behoefte
De aanwezigen, de verenigingen en de docent hebben allemaal eigen behoeften en verwachtingen
van de avond. Dit kan bij iedere vereniging verschillend zijn. Belangrijk is om dit goed in beeld te
krijgen.
TIP: Inventariseer bij de deelnemers waar men als (jeugd)scheidsrechter tegenaan loopt (spelsituatie)
en wat de verwachting is van de avond. Dit kun je in groepjes doen of klassikaal. Verzamel het
totaaloverzicht op een flip-over of whiteboard. Zo heb je een spoorboekje voor de avond en kun je als
docent de avond monitoren. Aan het einde van de avond kun je alle punten doorlopen; is alles
besproken en voldoet het aan de verwachtingen? Dit levert veel interactie op.
Beelden/quiz
Film- en fotomateriaal spreekt tot de verbeelding en past bij goed bij onze beleefwereld en manier van
informatieverwerking. Gebruik materiaal dat past bij de doelgroep. Bij jongeren kan het veelal gaan
over het fluiten en de rol van de scheidsrechter en hoe je daar als sporter mee omgaat. Bij ouders kun
je zoeken naar kennis van regels en gedrag langs de lijn.
TIP: Tijdens de avond is het gebruik van de Korfbalmasterz-omgeving een goede aanvulling. Je kunt
bijvoorbeeld ook starten met de quiz: tien vragen collectief doorlopen en daarna de antwoorden
bespreken. Let wel dat het niet een scheidsrechtersopleiding is, en interpretatie van de regels niet van
belang is. Dit komt ter sprake tijdens de scheidsrechtersopleidingen, en dan met name in de praktijk.
Je zult merken dat het altijd even discussie oplevert. Je krijgt een goed beeld welke kennis in de zaal
aanwezig is. Houd het wel kort, laat het niet uitlopen op lange discussies.
De quiz (clubtoets) vind je op: www.korfbalmasterz.nl/clubs-trainers/

Voor de doelgroep ouders kun je inspiratie opdoen op www.tvsportplezier.nl.
Op deze website staan artikelen die je kunt gebruiken. Ook kun je ouders stimuleren om zich aan te
melden.
Oefenen
Binnen Korfbalmasterz.nl staan ook 20 spelsituaties beschreven, in begrijpelijke taal.
Per spelsituatie kun je een oefentoets doorlopen. Als je weet dat bij jullie wedstrijden veel problemen
zijn met gelijke spelsituaties, kun je hierop inspelen en de bijpassende oefentoets behandelen. Als het
goed is heb je vooraf geïnventariseerd welke spelsituatie de meeste problemen oplevert.
De spelsituaties kun je vinden op deze pagina: www.korfbalmasterz.nl/spelsituaties.
De oefentoetsen vind je hier: www.korfbalmasterz.nl/oefenen/.
TIP: De oefentoets die bij spelsituatie 6 behoort heeft vragen waarbij veel gebruik wordt gemaakt van
filmmateriaal; leuk om dit als voorbeeld te laten zien.
Verwachtingen
Je hebt aan het begin van de avond geïnventariseerd wat de vragen en verwachtingen zijn van de
aanwezigen. Loop dit lijstje door en kijk of alles aan de orde is gekomen. Vraag of het heeft voldaan
aan de verwachtingen. Geef hier ook ruimte voor eventuele andere vragen of tips.
Afsluiting
Sluit af met iets wat de aanwezigen bijblijft. De inleider van de avond kan eventueel ook afsluiten.
TIP: Sluit bijvoorbeeld af met een leuke film. Misschien kun je (een van) de drie promofilms nog eens
laten zien:
- Is dit verdedigd? https://youtu.be/qx-o6BdU0QM
- Wordt hier geduwd? https://youtu.be/j1uXiElfFs8
- Wordt hier gehinderd? https://youtu.be/NE570aV1ibQ
Vereniging/Korfbalmasterz
Pak dit moment ook om de activatiecodes persoonlijk te overhandigen. Wens de leden succes, maak
eventueel een foto, maak ze belangrijk. Laat de leden ook weten waarom ze het spelregelbewijs gaan
halen. Dit betekent niet dat je meteen daarna een scheidsrechtersopleiding gaat volgen. Kennis van
de regels is van belang (zowel voor spelers als supporters); het levert meer begrip op voor de
beslissingen van de scheidsrechter. Het leren van regels is bij ieder spel van belang, als je Risk gaat
spelen leer je ook eerst de regels.
Echte korfballers beheersen de regels

Komen er leuke ideeën naar voren op deze avond, mail dit ons: korfbalmasterz@knkv.nl.
Wij wensen jullie een leerzame, uitdagende en interactieve spelregelavond toe!

