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Scheidsrechterscommissie

26 juni 2020

1 Vragen

Vragen naar aanleiding van het beleidsplan en ontwikkelingen in het seizoen 2019-2020.

1.1 Verenigingslogo’s

Verenigingslogo’s zijn nu opgenomen in het wedstrijdreglement 17.3. De commissie zou graag een overzicht
van goedgekeurde clublogo’s zien om discussies bij kledingcontroles te verminderen. Wordt hier een lijst van
gemaakt?

1.2 Nederlandse merkenlijst

Op blz.14 van het beleidsplan staat dat er een nieuwe Nederlandse toegestane merkenlijst wordt gemaakt. Kan
deze beschikbaar gesteld worden voor de scheidsrechterscommissie ten behoeve van de handhaving?

1.3 Livestream commentatoren

Op blz.17 van het beleidsplan staat omschreven hoe de rol van commentator ingevuld moet worden. De com-
missie vraagt zich af welke partij de indeling maakt voor deze rol?

1.4 IPF GL formule

De IPF heeft dit seizoen een evaluatie gedaan van de IPF formule. De uitkomst was dat er een betere methode
is gevonden. De nieuwe IPF GL formule is ingestemd door het IPF bestuur om de IPF formule uit 2018 te
vervangen per 1 mei 2020. Heeft het bestuur deze wijziging verwerkt in de Nederlandse wedstrijdsystemen?

1.5 KNKF scheidsrechterskleding

Pieter leek het een goed idee om vanuit de bond scheidsrechterskleding beschikbaar te stellen. Dit zou de
professionaliteit bevorderen. Momenteel zorgen de scheidsrechters zelf voor hun kleding en biedt de bond een
tegemoetkoming aan. Hoe denkt het bestuur hierover?

2 Voorstellen

Suggesties voor verbeteringen in reglementen, organisatie van wedstrijden en vrijwilligers.

2.1 Kledingvoorschrift wedstrijdbureau officials

Nu hebben wedstrijdbureau officials (WBO) hun eigen kleding of een T-shirt van de wedstrijd aan. Ze zijn
daardoor minder goed herkenbaar als official. Het voorstel is om WBO-kleding beschikbaar te stellen aan alle
actieve officials. Zij moeten zelf zorg dragen voor die kleding. De commissie suggereert een polo met het logo
van de sectie.

Voorstel: Het bestuur stelt herkenbare kleding beschikbaar voor wedstrijdbureau officials.
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