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KICK-OFF ARBITRAGECOMMISSIE DOS’46 
Middels deze bulletin willen we jullie informeren over de nieuwe arbitragecommissie van 
DOS’46 die kort geleden is opgezet. Zoals de vrijwilligerscommissie eerder kenbaar maakte: 
“DOS’46 heeft vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Deze 
vrijwilligers maken dat een vereniging kan blijven bestaan, ze zijn onmisbaar voor DOS’46”, 
geldt dat ook voor alle vrijwillige jeugdscheidsrechters en bondsofficials die zich inzetten voor 
de club. Vergeet niet: 
 

‘Zonder scheids, geen wedstrijd’ 
 
Als arbitragecommissie cq. werkgroep zijn wij belast met het reilen en zeilen van de arbitrage 
binnen en buiten DOS’46. Daarin vervult Mariska de taken omtrent verenigingsarbitrage 
(vooral intern) en Sven het externe vlak, de bondsarbitrage. Daarin is wederzijdse 
afstemming nodig en zal het arbitragebeleidsplan aangepast worden naar de huidige situatie. 
In dit beleidsplan kijken we naar de toekomst, maar ook naar gewenst gedrag van spelers, 
coaches, supporters, naar facilitaire zaken voor scheidsrechters, naar opleidingen etcetera. 
De arbitragecommissie valt onder het bestuurslid Wedstrijdzaken. 
 
Binnen onze commissie werken we vanuit twee pijlers: 
 
Verenigingsarbitrage 
Onder verenigingsarbitrage valt het plannen van scheidsrechters voor alle wedstrijden die 
niet worden aangewezen door de bond. Daarin gaat het dus voornamelijk om 
jeugdwedstrijden die gefloten gaan worden door eigen scheidsrechters (meestal, maar zeker 
niet altijd, jeugdleden). Daarnaast spelen we een rol in de coördinatie van de opleidingen van 
de jeugdscheidsrechters, die veelal worden gedaan door Jenny Katoele, Jan Nijmeijer en 
Koos Flinkert. Zij staan regelmatig langs de lijn om de scheidsrechters te coachen en 
voorzien van tips en doen dit met veel enthousiasme. 
 
Ilse Blok regelt de planning van de scheidsrechters voor de wedstrijden van het 3e, 4e, 5e en 
de midweek. Zij plant teams in om te fluiten en dat team is vervolgens zelf verantwoordelijk 
om een scheidsrechter te leveren. Dit stuk valt momenteel buiten de commissie. 
 
Bondsarbitrage 
Wat veel mensen niet zullen weten is dat DOS'46 een (bijna onhaalbare) verplichting heeft 
ten aanzien van het fluiten van wedstrijden in het wedstrijdkorfbal (buiten de eigen 
vereniging). Dit komt doordat we veel teams hebben die op het hoogste niveau acteren en 
daarnaast een League-club zijn (vermenigvuldigingsfactor 1,3). Daarin wordt nu nog jaarlijks 
een enorme boete betaald aan het KNKV en liggen sportieve sancties op de loer omdat we 
niet kunnen voldoen aan de gestelde verplichting. Ten aanzien van dit stuk is het belangrijk 
dat samenwerking wordt gezocht met verenigingen die wel kunnen voldoen aan de 
verplichting, zodat zij een rol kunnen spelen bij DOS'46 voor de overige wedstrijden. 
Daarnaast is het zaak om regelmatig contact te houden met de bondsscheidsrechters 
(momenteel 3) en beoordelaars (momenteel 4). Als derde zal er aandacht worden besteed 
aan de opleiding van nieuwe bondsofficials (KNKV scheidsrechter / beoordelaar). 
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Even voorstellen 

We stellen ons graag kort aan jullie voor en willen in deze eerste kick-off tevens de 

begeleiders van verenigingsscheidsrechters aan jullie voorstellen. 

 

 
 

Mariska Akkerman 
Verenigingsarbitrage 

Ik ben Mariska Akkerman en loop inmiddels zo´n 12 jaar rond bij 
DOS´46. Onze kinderen, Lisa en Milan Schieving korfballen 
vanaf hun 4e jaar en zitten nu in de A3 en C2. Ik heb zelf geen 
korfbalachtergrond en daarom heb ik een tijd getraind bij de 
recreanten om wat meer over korfbal te leren. En uiteraard voor 
de gezelligheid. En dat is ook wat me erg aanspreekt bij 
DOS’46. Het gaat niet alleen om de sportieve prestatie. De 
verbinding met elkaar en de gezelligheid staat ook voorop. Dat 
kan ook alleen maar blijven bestaan als iedereen zijn steentje 
bijdraagt en dat probeer ik ook te doen. Ik heb eerder in de 
vervoerscommissie gezeten en bij KID. Sinds vorige competitie 
houd ik me bezig met het plannen van de scheidsrechters voor 
de jeugdwedstrijden. En dit jaar pak ik de praktische zaken 
rondom de opleiding van jeugdscheidsrechters erbij op. Jan, 
Koos en Jenny begeleiden de scheidsrechters in opleiding en 
samen proberen we een nieuwe lichting scheidsrechters op de 
been te krijgen. Dus lijkt het je leuk om af en toe een wedstrijd te 
fluiten? Stuur ons gerust een mailtje! 

 

 
 

Sven Bentum 
Bondsarbitrage 

Mijn naam is Sven Bentum. Al vanaf de welpen (nu kangoeroes) 
loop ik rond bij DOS’46. Tot mijn 18e heb ik zelf gekorfbald, maar 
de laatste 6 jaren woon ik niet meer in Nijeveen, waardoor ik 
ben gestopt als speler. Wel heb ik sinds 3 jaren mijn liefde voor 
de sport terug kunnen vinden in het fluiten van wedstrijden in het 
wedstrijdkorfbal. Via de districtsmasterclass (regio Zuid) en het 
districtopleidingsplan (regio Zuid-West) heb ik versneld kunnen 
promoveren en fluit ik momenteel, als alles meezit, het laatste 
seizoen zonder assistent. Ik heb de ambitie uitgesproken om te 
gaan voor het hoogst-haalbare en hierbij krijg ik intensieve 
begeleiding en staat er vrijwel elke wedstrijd iemand langs de 
kant. Ik ben blij om van afstand iets te kunnen doen voor onze 
mooie club. Hoewel Tilburg ver weg is, kan ik vanuit hier wel 
goed het contact onderhouden met onze bondsofficials. In het 
League-seizoen ben ik weer meer in Nijeveen te vinden en 
probeer ik ook bij jeugdscheidsrechters of onze bondsofficials te 
komen kijken. Zie ik jullie daar? 

 
We zijn bereikbaar via arbitrage@dos46.nl. 
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Jan Nijmeijer - Begeleider van verenigingsscheidsrechters 
Ik ben Jan Nijmeijer en ik ben al lid van 
DOS’46 geworden toen ik bij meester 
Popma in de klas zat. Dat was in de 
jaren 60 van de vorige eeuw. Klas 4 op 
de lagere school voor de ouderen 
onder ons. Het voelt bijzonder om lid te 
mogen zijn van deze fantastische club. 
In een interview heb ik een keer aan 
gegeven dat ik rood bloed heb met 
zwarte bloedlichaampjes. Ik denk dat ik 
wel al zo’n kleine 50 jaar wedstrijden 
heb gefloten. Niet altijd heel intensief, 
omdat ik 20 jaar niet in Nijeveen heb 
gewoond. Mijn voorkeur had altijd al het 
fluiten van jeugdwedstrijden. Inmiddels 

ben ik op een leeftijd aangekomen dat nieuwe en met name jonge mensen het stokje moeten gaan 
overnemen. Jeugdwedstrijden moeten eigenlijk niet geleid worden door iemand die zelf al opa is. 
Vorig jaar heb ik een wedstrijd van mijn eigen kleinkind uit Ruinerwold mogen fluiten. Een paar jaar 
geleden is het begeleiden van nieuwe jeugdwedstrijdleiders opgestart. Vanaf het eerste moment 
ben ik daar bij betrokken geweest. Het geeft mij heel veel voldoening om te zien dat mensen in 
korte tijd heel erg kunnen groeien. Eerst nog te angstig om op dat fluitje te blazen en later al 
aanwijzingen gevend zich door het veld te bewegen. Voor de wedstrijd ga ik altijd naar beide 
coaches van de teams toe. Na afloop vraag ik om feedback. Het is leuk om te ervaren dat er veel 
waardering is voor de aanpak bij DOS’46. Het is goed dat er speciale shirts zijn aangeschaft. Met 
name ook voor het publiek. In het begin loop ik mee naast de jeugdwedstrijdleider en probeer 
daarna steeds meer terug te treden. Gisteren heb ik op een stoel in een hoekje van het veld 
gezeten. Ik voelde mij eigenlijk al overbodig. En dat is een heerlijk gevoel en gaf mij de overtuiging 
dat wij goed bezig zijn. Voorzichtig denk ik eraan om zo langzamerhand de fluit aan de wilgen te 
gaan hangen. Ik word daar alleen maar in gesterkt door de gedachte dat ik weet dat er nu nieuwe 
mensen klaar staan om het stokje over te gaan nemen. 
 

Jenny Katoele - Begeleider van verenigingsscheidsrechters 
Mijn naam is Jenny Katoele, ben 57 jaar en 50 jaar lid van 
deze mooie club. Ik fluit al vanaf mijn 16 jaar, ik heb mijn 
jeugdscheidsrechter diploma toen in die tijd gehaald. 
Deze cursus werd toen gegeven door Dhr. Bakker en Dhr. 
Keuning van de KNKV. De cursus werd toen gegeven in 
de kantine van wat nu de kantine van SVN’69 is, toen 
werd deze kantine gedeeld, op de zaterdag was het de 
kantine van SVN’69 en op zondag voor DOS’46. Ik heb 
altijd de jongste jeugd gefloten, dat vind ik ook het mooist 
om te doen. Nu heb ik me ook al 2 jaar ingezet voor het 
begeleiden van onze nieuwe jeugd scheidrechters, dit 
vind ik heel leuk om te doen, maar om ook zelf nog eens 
te fluiten, vind ik nog steeds mooi om te doen. Verder doe 
ik ook al ruim 25 jaar het wedstrijdsecretariaat. Dit doe ik 
ook met heel veel plezier, DOS’46 zit in mijn hart. 
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Koos Flinkert - Begeleider van verenigingsscheidsrechters 
Sinds mijn negende ben ik lid van DOS’46, zo 
ondertussen 53 jaar. Als speler was ik het nog wel 
eens oneens met de beslissingen van de 
scheidsrechter.  Wat kun je dan beter doen dan zelf 
gaan fluiten? Zo heb ik bijna 25 jaar geleden de 
opleiding voor Bondsscheidsrechter gedaan. Sinds 
die tijd fluit ik regelmatig mijn wedstrijden in een 
gebied van Apeldoorn/Enschede tot Leeuwarden/ 
Groningen. Voor mij maakt het niet uit waar ik fluit. Je 
kunt als SR  aangeven bij de Bond, dat je maar een 
beperkt aantal km wil rijden. Het voordeel is dat het 
wat scheelt in tijd, maar je hebt meer kans steeds op 
dezelfde velden je wedstrijden te moeten leiden. 

  
Vaak wordt gezegd dat je gevoel moet hebben om een wedstrijd te leiden. Ik ben van mening dat 
iedere korfballer, die al een aantal jaren speelt, kan fluiten. Je bezit immers spelregelkennis, die je 
kunt toepassen als fluitist. Binnen DOS is er eigenlijk altijd al een tekort aan scheidsrechters 
geweest. We hebben meer met het opleiden van trainers, waarbij we een flinke lijst zouden kunnen 
laten zien. Trainers die ook in de regio, en daarbuiten, verdienstelijk hebben gepresteerd. 
Het te weinig fluiten van wedstijden kost DOS geld, veel geld, als gevolg van een sanctie-beleid van 
de korfbalbond. Officieel Bondsscheidsrechter worden, helpt ons de boetes te beperken. Zoals 
gezegd, iedere ervaren korfballer kan fluiten. Na een spelregeltoets , kun je onder begeleiding van 
een zgn, verenigingsbegeleider minimaal 3 wedstrijden fluiten en daarna een examen doen. Ik ben 
verenigingsbegeleider en wil jullie daarbij helpen . Ik heb ondertussen genoeg ervaring jullie tips te 
geven bij het fluiten. 
 
En moet je dan elk weekend fluiten, vaak ook nog naast je eigen wekelijkse wedstrijd? Nee, je kunt 
dan zelf in Sportlink bij de Bond aangeven wanneer je wil fluiten, “in den vreemde”. Bijvoorbeeld 1 x 
per maand of 2 x per maand. EN ook mag je je voorkeur aangeven in welke regio of welk moment 
van de dag. Eigenlijk zou iedereen deze tijd vrij kunnen maken. 
 
En vind je het echt leuk en heb je ambitie? Dan heeft de Bond een systeem dat deze potentiele 
talenten sneller kunnen promoveren en intensief begeleid worden door ervaren “oud”top-
scheidsrechters. 
 
De kracht van DOS is Eendracht maakt macht!  Laten we samen de schouders eronder zetten, en 
daarbij wil ik jullie graag de eerste tips meegeven. 
 

 


