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De opleiding Lijnrechter Nationaal van de VolleybalACADEMIE leidt op tot volleyballijnrechter bij 
wedstrijden in de Eredivisie (Beach/indoor en zitvolleybal). Hij/zij kan tevens optreden als lijnrechter 
bij internationale wedstrijden die in Nederland worden gespeeld. 
 
MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR 
Alle Nevobo-opleidingen zijn gebundeld in de 
VolleybalACADEMIE. Het uitgangspunt van de 
opleidingsstructuur is het bieden van een 
hoge kwaliteit voor deelnemers door hun 
opleiding individueel (op maat) en 
praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat 
een belangrijk deel van de opleiding in de 
eigen lijnrechter praktijk zal plaatsvinden. 
Ervaringen uit de praktijk worden 
meegenomen naar de bijeenkomsten, waar 
hier op ingegaan en op verder gebouwd 
wordt. 
 
NIVEAU 
Tijdens de opleiding Lijnrechter Nationaal 
word je bekwaam om als lijnrechter op te 
treden in de Eredivisie.  
 
INHOUD 
In de opleiding leer je om te gaan met 
verschillende randverschijnselen die op het 
genoemde niveau kunnen plaatsvinden. De 
opleiding is praktijkgericht en besteedt onder 
andere aandacht aan: 
- Specifieke bijbehorende spelregels en 
reglementen 
- Richtlijnen uit de handleiding voor de 
Eredivisie 
- Communicatieve vaardigheden 
- Hoe om te gaan met agressie en 
weerbaarheidsvergroting 
Je vlagt tijdens je opleiding wedstrijden in de 
Eredivisie  als kandidaat Nationaal lijnrechter. 
 
PRAKTIJK 
Ten behoeve van je opleiding moet je een 
aantal opdrachten uitvoeren. Deze 
opdrachten vormen de kern van de opleiding 

en bereiden je voor op de uiteindelijke 
afronding van de opleiding. Deze opdrachten 
worden in twee workshops gegeven. Een 
aantal juryleden, als gecertificeerde 
praktijkbegeleiders, zullen je in de praktijk 
coachen. 
 
BIJEENKOMST 
Om je in staat te stellen de benodigde kennis 
en vaardigheden op te doen die nodig zijn om 
in de praktijk zo goed mogelijk te kunnen 
functioneren, organiseren we een tweetal 
workshops. 
De eerste workshop is een algemene 
theoretische benadering over het werk als 
lijnrechter, deze basisinformatie is voor alle 
disciplines van belang.  De tweede workshop 
is een training in de praktijk bij een wedstrijd 
op nationaal, c.q. internationaal (dit is 
specifiek een indoor, beach of zitvolleybal 
wedstrijd). De workshops worden verzorgd 
door diverse deskundigen, experts genoemd. 
Onderwerpen tijdens de workshops zijn:  
- Takenpakket, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden    lijnrechter 
- Regels en richtlijnen voor de lijnrechter 
- Tekens 
- Samenwerking met de scheidsrechters 
- Jurylid en juryberaad 
- Omgaan met pers, tv en 
reclamevoorschriften 
 
AFSLUITING 
Om de opleiding af te ronden dien je voor 4 
wedstrijden op Eredivisie niveau een 
voldoende beoordeling te hebben ontvangen. 
Gedurende deze wedstrijden word je 
beoordeeld door de eerste scheidsrechter,  in 
samenwerking met het jurylid. 
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Bij 4 voldoende beoordelingen ontvang je het 
diploma Lijnrechter.  
 
AANMELDING EN OPLEIDINGSKOSTEN 
De opleidingsduur van de opleiding 
Lijnrechter Nationaal is 1 dag. De kosten voor 
de opleiding zijn, met uitzondering van de 
reiskosten, voor rekening van de Nevobo. 
Aanmelden voor de opleiding Nationaal 
lijnrechter geschiedt op eigen initiatief of via 
de vereniging. N.a.v. de aanmeldingen wordt 
een selectie gemaakt. 
 
TOELATINGSVOORWAARDEN 
De kandidaat-lijnrechter kan in het bezit zijn 
van een geldige scheidsrechterslicentie, maar 
dit is niet verplicht. De deelnemer moet 
voldoende beschikbaar zijn (minimaal 1 van 
de 4 weekends) voor wedstrijden die 
aanvangen tussen 13.00 en 20.30 uur. De 
deelnemer moet voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden voor lijnrechters.  
 
HOE WORD JE DEELNEMER AAN DEZE 
OPLEIDING? 
De kandidaat deelnemer ontvangt na 
aanmelding een uitnodiging tot deelname via 
de VolleybalACADEMIE. 
 
MEER INFORMATIE  
Meer informatie over deze opleiding is te 
verkrijgen bij de VolleybalACADEMIE:  
 
Telefoonnummer: 030-3077711 
Email: volleybalacademie@nevobo.nl 

 


