Aan: alle KNKV-scheidsrechters

Datum: 11 maart 2014

Uw kenmerk:

Doorkiesnummer:

Ons kenmerk:

Onderwerp:

Geachte scheidsrechter,
Over enkele weken start de korfbalcompetitie 2013/2014. Met de start van dit seizoen willen we alle info
nogmaals op een rijtje zetten.
Als u zich nieuw heeft aangemeld gedurende het seizoen ontvangt u ook deze brief.
Aanwijzing en afmelding wedstrijden
Invoeren van verhinderingen gaat via het Official Portaal (http://officialportal.sportlink.com/knkv). De
handleiding hiervoor is te vinden op http://arbitrage.knkv.nl/official-portaal/handleiding-official-portaal/. Per
competitiedeel ontvangt u een overzicht wanneer welke ronde aangewezen gaat worden, en voor
wanneer de verhinderingen ingevoerd moeten zijn.
Indien u na de aanwijzing toch af moet melden, dient u dit uiterlijk dinsdagochtend 9.00 uur te doen via het
formulier op de site: http://arbitrage.knkv.nl/official-portaal/afmelden-te-fluiten-wedstrijd/
Mocht u na dinsdagochtend 9.00 uur af moeten melden, loopt u de kans op een SNO. Tot en met
donderdag kunt u dan nog steeds via het webformulier afmelden, vanaf vrijdag dient u dit telefonisch te
doen. Vrijdag tot 16.00 uur via 0343-499600, na 16.00 uur en het gehele weekend op 0343-499613.
Via het webformulier kunt u maar één wedstrijd per keer afmelden. Bent u voor langere tijd uitgeschakeld
dient u meerdere afmeldingen in te vullen en/of die periode als verhindering in het Official Portaal in te
vullen.
Invoeren verhinderingen
Het is voor een zo goed mogelijke aanwijzing en dus voor u als scheidsrechter van het grootste belang
om deze verhinderingen zo goed mogelijk in te geven. Daarom willen wij een aantal zaken onder uw
aandacht brengen.
• Voer uw verhinderingen uiterlijk voor de genoemde data uit het bovenstaande schema in.
• Wanneer u structureel verhinderd bent op een dag of tijdstip (bv. Iedere zondag of iedere
zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur) dan hoeft u deze verhindering niet elke week in te geven maar
kunt u dit eenmalig doorgeven via scheidsrechters@knkv.nl
• Geef uw verhindering in inclusief eventuele benodigde reistijd vanaf uw huisadres. De aanwijzing
wordt gebaseerd op basis van uw huisadres en kan dus geen rekening houden wanneer u
bijvoorbeeld op een andere plaats verplichtingen heeft waardoor uw verhinderd bent.
• Wanneer u andere verhinderingen heeft, zoals bijvoorbeeld niet inzetbaar bij een bepaalde
vereniging dan kunt u dit doorgeven via scheidsrechters@knkv.nl

•

Uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de speelronde verschijnt de definitieve aanwijzing.
Check daarom altijd of u daadwerkelijk al dan niet bent aangewezen. Geen aanwijzing in
het programma wil dus niet zeggen dat u ook niet ingezet wordt in de desbetreffende
speelronde. Mocht u niet ingedeeld zijn in het programma, dan kan het dus zijn dat u tot en
met woensdag alsnog ingedeeld wordt. U dient dus te allen tijde uw verhinderingen actueel
te houden. Vanaf donderdag zult u telefonisch benaderd worden voor het eerstvolgende
weekend.

Houdt dit schema dus s.v.p. paraat, zodat u altijd kunt zien tot wanneer u op voorhand kunt aangegeven
of u tijdens een bepaalde speelronde verhinderd bent. Nogmaals hoe beter de gegevens zijn, waar we
over beschikken, hoe beter we de conceptaanwijzing al kunnen maken.
Beoordelingsformulier
Het beoordelingsformulier komt beschikbaar in het Official Portaal dat u ook gebruikt voor het invoeren
van uw verhinderingen. Wanneer het beoordelingsformulier door de beoordelaar is vrijgegeven ontvangt u
een e-mail met daarin het rapport als bijlage.
De becijfering loopt bij het formulier van 3 tot 10. Middels wegingsfactoren per vraag is het eindcijfer
gewogen op basis van de belangrijkheid per onderwerp. Het uitgangspunt bij dit nieuwe formulier is als
cijfer 6,8, wat staat voor dat een scheidsrechter naar verwachting heeft gepresteerd. Wanneer u boven
verwachting presteert kan dit cijfer oplopen, wanneer u beneden verwachting presteert neemt het cijfer af.
Door de ingebouwde wegingsfactoren en de systematiek dat een beoordelaar geen cijfers meer invult en
ziet, is ook de zogeheten “lage” en “hoge” becijfering weggenomen.
Vergoedingen
Een basisvergoeding van € 5,00 en een vergoeding voor kleding van € 1,00 per wedstrijd. Daarnaast
wordt het aantal kilometers vergoed volgens de kortste route van huisadres naar accommodatie à € 0,19
per km.
Een sportief seizoen toegewenst.
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