
De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van 

de schaats- en inlineskatesport. Als nationaal orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen in  

top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is  

bij de KNSB vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en 

professionals. 

  

De KNSB is op zoek naar een:   

 

Bestuurslid Scheidsrechterscommissie Marathon  
   

Heb je vooral een brede visie op de taken van de Scheidsrechtercommissie (SRC) en wil jij 

samenwerken met gepassioneerde en deskundige collega’s?   

Zou je daarnaast graag als vrijwilliger een steentje bijdragen aan het marathonschaatsen?   

 Dan komt de KNSB graag met jou in contact om het team van de SRC te versterken!   

 

Algemeen   

Ter behartiging van de nationale en gewesten overstijgende wedstrijdsportbelangen voor het 

marathonschaatsen is er een sectie marathon. Deze sectie wordt bestuurd door het Sectiebestuur 

Marathon (SBM).   

  

Een deel van de taken op het gebied van wedstrijdreglementen en organisatorische en jury technische 

aangelegenheden zijn neergelegd bij de Scheidsrechterscommissie (SRC). De werkzaamheden van 

de SRC bestaan bijvoorbeeld uit het aanstellen en coachen van juryleden en administratieve 

afhandeling van sancties. Dit voornamelijk voor de (inter)nationale wedstrijden.   

 

Wij vragen   

Als bestuurslid van de Scheidsrechterscommissie herken jij je in de volgende eigenschappen: 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.  

• Kennis van het marathonschaatsen is een pré.  

• Je bent bereid je te verdiepen in de taken van de SRC.  

• Je bent gemiddeld 2 uur per week beschikbaar, waarbij de maanden maart, april, september 

en oktober de drukste maanden zijn. Enige flexibiliteit is dan gewenst.   

• Je werkt mee aan het aanvragen van een VOG-verklaring.  

  

Wij bieden   

• Een leuke uitdagende functie binnen een betrokken groep vrijwilligers.  

• Goede begeleiding tijdens je inwerkperiode, je wordt niet direct in het diepe gegooid.  

• Vergoeding voor eventueel gemaakte kosten.  

• Daarnaast krijgen vrijwilligers bij de KNSB de mogelijkheid om kosteloos bij bepaalde 

schaatsevenementen aanwezig te zijn.  
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Wie zijn de huidige SRC leden  

 

  
Van links naar rechts: Nelie Schouten, Sjaak Schipper en Maud Wijtkamp  

  

Solliciteren?   

Ben je enthousiast geworden maar heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met   

Jan Schuitema (waarnemend voorzitter Scheidsrechterscommissie) telefoonnr. 06-21 83 89 11.   

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een aantal vergaderingen van de SRC bij te wonen, zodat 

je meer inzicht krijgt wat er zo al speelt binnen de SRC.  

Ben je overtuigd dat dit iets voor jou is en wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan een mail 

naar voorzitterSBM@knsb.nl.  

  

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl. Acquisitie n.a.v. deze 

advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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