
 

 

 

 

Start Korfbalmasterz, voor alle korfbalverenigingen 

Na de bevindingen en mogelijke aanpassingen naar aanleiding van de pilot van dit voorjaar, kunnen 

vanaf 1 september alle verenigingen aan de slag met Korfbalmasterz.nl. Zoals je inmiddels weet, kan 

het spelregelbewijs enkel nog via dit platform worden behaald; de basismodules A en B bestaan niet 

meer. En het mooie is dat we dat dit jaar nog gratis kunnen aanbieden! Of dat volgend jaar ook kan, is 

nog niet duidelijk. Je kunt je leden vanaf nu (tijdelijk gratis) zelf opleiden via Korfbalmasterz.nl, met het 

clubdashboard (CD) als ‘control center’. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt uitgebreid beschreven in de 

handleiding. Die is te vinden op de clubsectie van de website. De inloggegevens die nodig zijn om in 

het CD te komen, worden in augustus verstuurd aan het secretariaat van je vereniging. 

 

Organisatie binnen de vereniging 

Het is van groot belang dat binnen je vereniging een ‘contactpersoon Korfbalmasterz’ wordt 

aangesteld. Deze persoon gaat het CD beheren en is aanspreekpunt voor zowel het KNKV als je 

leden, als het om het behalen van het spelregelbewijs gaat. Zo krijgt het hele proces daaromheen een 

vaste plek in de vereniging.  

Bespreek bovendien binnen je club wie je de eindtoets laat maken! Als voorbeeld: bij de KNVB en de 

KNHB is iedereen die tweedejaars-B speelt verplicht het spelregelbewijs te behalen. Men krijgt hier 

een jaar de tijd voor. Het halen van het bewijs is uitdagend en leerzaam!  

Hoe gaat het in zijn werk? 

De vereniging maakt een activatiecode aan voor het lid en zorgt ervoor dat deze samen met een 

handleiding aan het lid wordt gecommuniceerd. Indien nodig biedt de vereniging ondersteuning en 

begeleiding bij het maken van de eindtoets.  

 

Voordat men de eindtoets gaat maken, organiseert de vereniging een spelregelavond. Tijdens die 

avond kan geoefend worden of kan men een quiz doen over de spelregels. Beide mogelijkheden  

worden aangeboden op Korfbalmasterz.nl. De spelregelavond is de kick-off voor de leden om aan de 

slag te gaan. Deze avond kun je laten verzorgen door jullie eigen ervaren KNKV-scheidsrechter.  

Is er geen KNKV-scheidsrechter beschikbaar binnen de vereniging, dan kun je een beroep doen op 

een docent van het KNKV. Koop de module spelregelavond via onze webshop. 

Na de spelregelavond gaan de leden aan de slag. De vereniging kan de voortgang van de leden 

volgen via het clubdashboard.   

PR 

Het KNKV stelt de drie promo filmpjes beschikbaar die voor Korfbalmasterz zijn gemaakt. Deze zijn 

erg leuk om te gebruiken tijdens de spelregelavond of bijvoorbeeld een informatie avond voor kader. 

- Is dit verdedigd? https://youtu.be/qx-o6BdU0QM 

- Wordt hier geduwd? https://youtu.be/j1uXiElfFs8 

- Wordt hier gehinderd? https://youtu.be/NE570aV1ibQ 

 

Good practises 

Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig en willen we graag de goede voorbeelden delen. Heb je goede ideeën 

voor of goede ervaringen met Korfbalmasterz en het behalen van het spelregelbewijs, mail het ons op 

korfbalmasterz@knkv.nl. Uiteraard kun je ons ook op dat adres mailen als je vragen hebt. 

http://www.korfbalmasterz.nl/clubs-trainers/clubs/
https://shop.knkv.nl/arbitrale-opleidingen/54/spelregelavond/
https://youtu.be/qx-o6BdU0QM
https://youtu.be/j1uXiElfFs8
https://youtu.be/NE570aV1ibQ
mailto:korfbalmasterz@knkv.nl

