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Niet aanwezig zijn en uitvallen van scheidsrechters  

 Artikel 33  

 1.  a.  Indien de aangewezen scheidsrechter tien minuten voor het vastgestelde aanvangsuur niet 
aanwezig is, maar een andere scheidsrechter met hetzelfde of een hoger bevoegdheidsniveau of één 
bevoegdheidsniveau lager, die geen lid of begunstiger is van één der betrokken verenigingen, bereid 
is de desbetreffende wedstrijd te leiden, zijn de ploegen verplicht onder zijn leiding te spelen.   b.  
Zijn meer scheidsrechters, die geen lid of begunstiger van één der betrokken verenigingen zijn, 
bereid en op grond van het bepaalde onder a bevoegd de wedstrijd te leiden, dan wordt de wedstrijd 
geleid door de scheidsrechter met het hoogste bevoegdheidsniveau. Indien in dit geval meer 
scheidsrechters met hetzelfde bevoegdheidsniveau tot het leiden van de wedstrijd bereid zijn en de 
aanvoerders het er niet over eens worden wie als scheidsrechter zal optreden, wordt tussen deze 
scheidsrechters geloot.  c.  Indien vijf minuten voor het vastgestelde aanvangsuur geen 
scheidsrechter aanwezig is, die volgens het bepaalde onder a bevoegd is de wedstrijd te leiden, 
kunnen de aanvoerders gezamenlijk een ander lid van het KNKV verzoeken de wedstrijd te leiden, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het huishoudelijk reglement.  d. Indien op het 
vastgestelde aanvangsuur geen lid van het KNKV aanwezig is, dat volgens het bepaalde onder a, b of 
c bevoegd en bereid is de wedstrijd te leiden, wijst de thuisspelende vereniging respectievelijk de 
voor de organisatie in de betrokken zaal verantwoordelijke instantie een lid van het KNKV als 
scheidsrechter aan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het huishoudelijk 
reglement. Dit artikel is niet van toepassing op wedstrijden van de topkorfbalcompetitie en 
beslissingswedstrijden. e. Met inachtneming van het gestelde in de vorige leden dient een 
vervangende scheidsrechter uiterlijk binnen dertig (bij een veldwedstrijd) en vijftien (bij een 
zaalwedstrijd) minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig te zijn. Indien deze termijn is 
overschreden, heeft elke ploeg individueel het recht te beslissen dat de wedstrijd alsnog niet 
doorgaat.   2.  Bij het uitvallen van een scheidsrechter tijdens een wedstrijd zijn voor zijn vervanging 
de bepalingen van lid 1 van overeenkomstige toepassing.  
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