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Voorwoord van de voorzitter 
 
2018 - 2019, “Do I need to say more”. 
Wat een apotheose van de Eredivisie 
bij de mannen. Terwijl Sliedrecht 
Sport bij de dames, met overmacht 
binnen drie wedstrijden de titel veilig 
stelde, moesten Lycurgus en 
kampioen Orion tot het uiterste gaan 
om heel volleybalminnend Nederland op het puntje 
van hun stoel te houden, terwijl de twee 
mastodonten, Wietse Kooistra en Joris Marcelis, 
maar vuurpijlen op elkaar bleven afvuren. De 
spannendste serie om het kampioenschap van de 
laatste jaren, verwoordde Michel Everaert op 
twitter. Inderdaad, dat was het. Op één moment na 
hebben de aanwezige leden van het arbitraire 
zestal een puike, zo niet perfect resultaat 
neergezet. Dik 2,5 uur de concentratie vasthouden 
geeft weer dat de fysiek belastbaarheid van de 
scheidsrechters en lijnrechters, meer is dan je zou 
denken. 
 
We kunnen niet alles zien, als dat wel het geval was, 
had de FIVB als Volleybalbond en de andere 
sportbonden geen VAR of Challenge systeem 
uitgevonden. Joop Alberda zei afgelopen dinsdag 
nog tegen Koos en mij: “je hebt er wel voor gezorgd 
dat er na 48 uur nog steeds in heel Nederland over 
volleybal gesproken wordt, beter kun je het niet 
hebben voor onze sport. Wij zijn mensen, met al 
onze mogelijkheden inzet, maar ook met onze 
tekortkomingen. Een speler maakt meer fouten dan 
wij. 
 
We gaan nu de zaal achter ons laten. Althans de 
competitie. De nationale teams gaan nu de 
aandacht krijgen die ze verdienen met de entree 
van twee nieuwe “End Court Judges” We gaan 
afscheid nemen in de VNL van onze lijnrechters en 
een nieuwe functie is gecreëerd, de End Court 
Judges. Staande achter het veld tegen de boarding 
in het midden, moeten ze met een 
bewegingsruimte van 1-1,5 meter naar links en naar 
rechts mee kijken of de bal getoucheerd wordt door 
het blok in alle gevallen. 
Voor zover bekend neemt de CEV dat nog niet over, 
zodat we met het EK gewoon vier lijnrechters 

hebben staan. We gaan met de VNL in Apeldoorn, 
het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Ahoy en het 
EK in september in Rotterdam, Amsterdam en 
Apeldoorn, nog veel mooie wedstrijden te zien 
krijgen. Laten we niet vergeten dat de Golden 
League voor de mannen in Apeldoorn, Zaanstad en 
Hoogeveen ook nog gespeeld gaat worden. 
 
Het beachvolleybal is vorige week in Breda met de 
Eredivisie van start gegaan, de weer ervoor was de 
Topdivisie al aan de beurt. Terwijl allerlei 
internationale toernooien het hele jaar doorgaan, 
met de jongste kampioenen ooit die een World 
Tour hebben gewonnen, Raisa Schoon en Emy van 
Driel. 
 
14 mei hebben we de pd-vergadering gehad. Terwijl 
een aantal scheidsrechters om hen moverende 
redenen gestopt zijn cq een klasse lager gaan 
fluiten, mogen we ook een numeriek aantal 
scheidsrechters feliciteren met hun stapje omhoog. 
 
In september hebben we alle startbijeenkomsten 
voor officials weer (zie verderop in dit 
ArbitrageBulletin de kalender met data). 
Op 7 september hebben we onze nationale 
bijeenkomst in Nieuwegein dit jaar. Allemaal samen 
eerst plenair, waarna we uiteengaan in 
verschillende groepen. Daarna zijn er ook 
workshops. Er is een beperkt bekerprogramma die 
dag, dus een aantal scheidsrechters zullen eerder 
weg moeten, maar ik verzoek alle scheidsrechters 
om af te zien van oefenwedstrijden of toernooien 
overdag, om alle neuzen, gedurende de 
middagsessies dezelfde richting op te krijgen. 
Samen kunnen we meer bereiken. We moeten ons 
opstellen als een team, of je nu met z’n tweeën 
bent of met z’n zevenen. De Engelsen kunnen dat 
zo mooi zeggen: “There is no I in TEAM”. 
 
Voor iedereen die straks in augustus en september 
de fluit weer ter hand neemt, een prettige vakantie! 
Voor iedereen die deze zomer weer aan de bak 
“mag” -indoor of beach- veel plezier! 
 
Veel leesplezier! 
 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 
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Wat een reclame voor het volleybal! 
In de volledige reeks van vijf wedstrijd, waarvan 
vier in een vijfsetter, is zondag 12 mei 2019 de 
landskampioen bij de heren bekend geworden. 
In een vol Martiniplaza heeft iedereen kunnen 
genieten van een super spannende ontknoping. 
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er 
wat commotie is ontstaan over de arbitrage. Op 
zich geen nieuws, dat gebeurt vaker. Maar we 
willen je graag iets verder informeren over wat 
er in de media is gebeurd. 
 
Laten we beginnen met te melden dat de 
werkgroep Arbitrage súper trots is op haar arbitragecorps. En dat geldt ook voor de Nevobo. Wij staan met z’n 
allen voor 100% achter jullie als officials! 
En het is goed te merken dat de officials onder elkaar ook voor elkaar door het vuur gaan. Dat vinden wij fijn 
om te zien en horen. Dat maakt ons als arbitrage-organisatie sterk. 
 
In de media heb je mogelijk wat gelezen over een reactie die door de Nevobo is gegeven door de woordvoerder 
van de Nevobo, die hierover is benaderd. Er is wat kritiek ontvangen op deze uitspraken in bijvoorbeeld dit 
nieuwsbericht in Het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. 
 
Op onze vraag hierover aan de woordvoerder van de Nevobo, Thijs Pietersen, kwam onderstaande reactie van 
hem: 
 
“Ik heb een gesprek gevoerd met een journalist van Het Dagblad van het Noorden. Het Friesch Dagblad heb ik 
nooit gesproken, zij hebben blijkbaar het nieuwsbericht overgenomen en mogelijk nog iets aangedikt. 
 
De eerste vraag was, als je naar de beelden kijkt, was de bal dan in of uit? 
Mijn antwoord :afgaande op de beelden lijkt de bal inderdaad in te zijn. Een ander antwoord geven zou wat mij 
betreft ongeloofwaardig zijn. 
 
In de rest van het gesprek, dat ruim 10 minuten duurde, ben ik pal achter onze arbiters en lijnrechters gaan 
staan, hebben we gesproken over wel of geen challenge systeem, heb ik aangegeven dat het sinds jaar en dag 
bij de sport hoort dat spelers en arbiters fouten kunnen maken en heb ik aangegeven dat het wat mij betreft 
veel te veel over één punt gaat, waar Lycurgus vijf matchpoints kreeg. 
De journalist heeft vervolgens een zeer gekleurd en tendentieus artikel geschreven, waarin hij mij uitspraken toe 
schreef die ik nooit heb gedaan. Ik heb hem toen gebeld en op basis van mijn kritiek heeft hij zijn tekst enigszins 
aangepast, al bleef het een eenzijdig verhaal. 
Nooit heb ik de naam en woonplaats van de scheidsrechter genoemd, zoals wordt gesuggereerd door sommige 
criticasters. Deze info is zelf toegevoegd door de noordelijke media. 
 
Dat sommigen mensen mijn uitspraken in het artikel zien als kritiek op ons arbitrage team in Groningen vind ik 
kwalijk. De journalist heeft ervoor gekozen al mijn uitspraken waarin ik onze arbiters verdedig niet te gebruiken 
en alleen maar de 
nadruk te leggen op 
het feit dat “de 
Nevobo” ook heeft 
gezien dat de bal in 
was, wat overigens 
helemaal geen 
nieuws is.” 
 
 
 

https://www.dvhn.nl/sport/Volleybalbond-erkent-foute-beslissing-arbitrage-in-kampioensduel-Lycurgus-tegen-Orion-24451346.html


 

ArbitrageBulletin nr.15, 20 mei 2019 3 

co
lu

m
n

 

Genoeg 
Al jaren kampen we met een zo 
geheten tekort aan scheidsrechters. 
En al evenzoveel jaren hebben we 
het over manieren om deze tekorten 
aan te vullen. Nu durf ik de stelling 
aan dat er helemaal geen te kort aan 
scheidsrechters is. Ik kan me de 
laatste wedstrijd die niet doorgegaan 
is, vanwege het niet voorhanden hebben van een 
scheidsrechter, niet herinneren. Nu betekent dat 
natuurlijk niet automatisch dat dit nog nooit is 
voorgekomen, maar ik weet zeker dat alle bekende 
volleybal nieuwssites er vaak en veel over 
geschreven zouden hebben als dit wekelijks 
meerdere keren voorkwam. 
Blijkbaar praten we ons zelf een te kort aan. 
 
Waar het wel aan schort is realiteitszin. Ik hoor met 
regelmaat de opmerking in de zalen dat het zo 
jammer is als een goede scheidsrechter nationaal 
gaat fluiten. De reden: “want dan zijn we hem kwijt 
in de regio”. Natuurlijk is dat de grootst mogelijke 
onzin die er is. Iedere scheidsrechter op elk niveau 
fluit ‘in de regio en voor de regio’. 
 

Ik denk dat we er in ieder 
geval voor moeten zorgen dat we bovenin beginnen 
met aanwijzen en dat het aanwijzen stopt zo gauw 
de pool met scheidsrechters die zich hebben 
aangemeld om te fluiten voor ons allen (de Nevobo) 
leeg is. En dat de rest van de wedstrijden door de 
verenigingen zelf bemand moeten worden. 
 
Doet een vereniging dit te vaak met een 
scheidsrechter die niet zo goed is, dan verwacht ik 
dat de verenigingen elkaar durven aan te spreken 
op de kwaliteit. Mochten verenigingen hulp nodig 
hebben bij het borgen van deze kwaliteit, dan 
hebben we binnen onze gelederen een machtig 
mooi opleidingssysteem staan, waarmee we al heel 
veel goed gekwalificeerde scheidsrechters hebben 
opgeleid. 
 
Zullen we stoppen met ons zelf een te kort aan te 
praten en zullen we stoppen met het navelstaren. 
Op naar voldoende scheidsrechters op ieder 
niveau. 
 
Gertjan de Haan 

 

 
 
Einde van een seizoen = jubilarissen, prijzen en afscheid 
Aan het einde van ieder seizoen worden officials in het zonnetje gezet. 
Om verschillende redenen. Er nemen officials afscheid met een ontzettend lange staat van dienst. Er zijn 
Zilveren- en Gouden Officialspelden uit te reiken. En we roepen we altijd de Scheidsrechters van het Seizoen uit 
in deze periode. Op een aantal niveaus is dit reeds gebeurd, anderen volgen nog. 
 
Hieronder vind je een lijst met “helden uit de arbitrage wereld” en een aantal foto’s van de uitgereikte prijzen 
en oorkondes. 
Ab van Dijkhuizen, ontvangt een Gouden Officialspeld van de Nevobo en werd door de vereniging in het 
zonnetje gezet 
Rein bos, ontvangt een Gouden Officialspeld van de Nevobo 
Tinus de Weerd, ontvangt een Gouden Officialspeld van de Nevobo 
Aad Kok, neemt afscheid als Eredivisie scheidsrechter indoor, maar blijft actief op lager niveau als 
scheidsrechter en SRBB en in het Beachvolleybal 
Peter Scheffer , zie verderop in dit ArbitrageBulletin 
 

 

---------?!  Broodje aap  !?-------------- 
 
Na een aanval verliest een speler zijn evenwicht. 
Terwijl hij zich staande probeert te houden, raakt 
hij het net (buiten de antenne), waarbij het spel 
niet beïnvloedt wordt. De 2e scheidsrechter fluit 
af vanwege een netfout. Is dit juist? 

 
 
 
 
 
 
 
                           

 

Nee. In regel 11.4.4 staat 
“Het aanraken van het 
net buiten de antennes 
wordt niet beschouwd als 
netfout, (behalve bij regel 
9.1.3 (hulp bij spelen) en 
11.4.4 (hinderen van 
tegenstander ).” 

https://www.nevobo.nl/official/waardering/scheidsrechter-van-het-seizoen/
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Scheidsrechters van het Seizoen 
Wij feliciteren alle winnaar van deze prachtige en dik verdiende titel Scheidsrechters van het Seizoen van harte! 
Koos Nederhoed in de Eredivisie 
Geke Schippers-Schrijver, lijnrechter van de Eredivisie 
Jürgen van Bussel in de Topdivisie 
Peter Jonkheijm in de 1e divisie 
Gea van Asselt-Kostwinder in de 2e divisie 
Frank Overmeer in het Zitvolleybal 
Marcel van Let - regio Noord 
Tjaard Jan Huizing - regio Oost 
Kevin Fung - regio West, code R1 
Jip Moeijes - regio West, code R2 
Chris Putter - regio Zuid, code R2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zie voor meer foto volgende pagina 

https://www.nevobo.nl/official/waardering/scheidsrechter-van-het-seizoen/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/04/12/huldiging-scheidsrechter-van-t-seizoen-2e-divisie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/05/13/fung-en-moeijes-scheidsrechters-van-het-seizoen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/05/13/fung-en-moeijes-scheidsrechters-van-het-seizoen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/05/11/chris-putter-scheidsrechter-van-het-seizoen
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Arbitrage-icoon zwaait af als Lid van Verdienste 
Na bijna 60 jaar arbitragefuncties is jureren bij een Eredivisie play-off wedstrijd op 17 april 2019 het 
slotakkoord van zijn imposante scheidsrechtersloopbaan. Ja echt, Peter Scheffer neemt afscheid. 
 
 In 2006 werd Peter al onderscheiden met een gouden  
 bondsspeld, waarna hij nog een indrukwekkende 13 jaar aan  
 zijn volleybalpalmares toevoegde. Maar na deze laatste  
 wedstrijd, kreeg hij ook nog een hoge nationale  
 volleybalonderscheiding uitgereikt, Peter Scheffer is Lid van  
 Verdienste van de Nederlandse Volleybalbond. 
 
 Bondsvoorzitter Peter Sprenger reikte de onderscheiding met  
 genoegen uit: “Dank je wel voor je geweldige bijdrage aan het  
 volleybal de afgelopen 58! jaar. We zijn er trots op mensen  
 zoals jij in onze volleybalfamilie te hebben. We hopen je nog  
 vaak te zien, Peter”, sprak de voorzitter uit de grond van zijn  
 hart. 
 
 Meer over de imposante carrière van Peter, in veel  
 verschillende functies op, langs en naast het veld, lees je 
 in dit nieuwsbericht op nevobo.nl. 
Namens de gehele volleybal”familie” feliciteren we Peter van harte met deze verdiende onderscheiding. 
Hartelijk dank voor alles wat je voor de organisatie en de volleybalsport hebt betekend! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/04/19/arbitrage-icoon-zwaait-af-als-lid-van-verdienste
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Sportiefste teams 
Al jarenlang worden door de teams Teamtevredenheidsformulier ingevuld via het Arbitrage 
Informatie Systeem. Vanaf dit seizoen werd door de 1e scheidsrechter ook een tevredenheidsformulier 
ingevuld over de sportiviteit van beide teams. 
We zijn blij te hebben kunnen constateren dat over het algemeen de teams door jullie als sportief worden 
aangemerkt. Wat we regelmatig terug lezen is dat emotionele reacties naar aanleiding van een beslissing geen 
probleem zijn, als het maar met respect gebeurt. 
Omdat de metingen zo goed en veelvuldig werden ingevuld, hebben we op ieder niveau per gender een 
“Sportiefste team” kunnen huldigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus4U-Woudenberg van één van de eerste teams die de “Duimtrofee” in ontvangt mocht nemen. Het team 
en de vereniging waren hier zeer blij mee. In de weken erna volgden alle andere winnaars. Ook zij ontvangen 
allen de Duimtrofee, uit handen van een kaderlid of door de scheidsrechter. Tenslotte zijn de scheidsrechters 
degene die de winnaars hebben “uitgekozen”. Dank aan alle scheidsrechter voor het invullen van de 
sportiviteitsformulieren. Dit wordt door de teams gewaardeerd. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Promoties nationale scheidsrechters 
Na weer een seizoen bomvol mooie volleybalwedstrijden, vond op 14 mei 2019 
de jaarlijkse PD-vergadering plaats met alle groeps- en technisch coördinatoren van de nationale 
scheidsrechtersgroepen. Samen met de vertegenwoordiging van de Masterclass is uitgebreid gesproken over 
de mogelijke promovendi. Na soms goede en verhitte discussies zijn de lijsten met promovendi vastgesteld en 
mochten de groepscoördinatoren de verlossende telefoontjes plegen. 
 In seizoen 2019-2020 mogen de volgende scheidsrechters een stapje hoger gaan  
 Acteren (in alfabetische volgorde): 
 Gepromoveerd naar de Eredivisie: Marco van Klink, Benno Meijer, 
 Dave Walravens. 
 Gepromoveerd naar de Topdivisie: Patrick Besseling, Kevin van Blokland, 
 Marc Doornbos, Bouke Koning, Matthijs Pals, Bjarne Schut. 
 Gepromoveerd naar de 1e divisie: Martin Bezemer, Nawshad Chowdhury, 
 Paul van Haren, Berend de Hoop, Tomasz Iwaniec, Arjan van der Leeden, 
 Edwin Mantingh, Ton Mennen, Robin Merts, Erik Nettekoven, Rutger Schulte, 
 Norbert van Velzen. 
 Wij feliciteren alle scheidsrechters van harte met hun promotie en wensen hen  
 veel plezier toe in het nieuwe seizoen. 
  
De scheidsrechters die in 2019-2020 de VS4 opleiding gaan volgen zijn: Jibbe van Bekkum, Anton Benschop, 
Peter van den Berg, Ilse van Beusekom, Arjan Bezoen, Ward Erhart, Kevin Fung, Marcel Haasnoot jr, Marco 
Hogebrug, Quinten van den Hoofdakker, Erik Jonk, Stefan Kentie, Irene Kramer, Lisette van der Meer-Schön, 
Boy van Mourik, Bartosz Pawlik, Lies Ruessink, Thomas Ruiter, Jeroen Schouten, Albert Storteboom, Mattijs 
Swolfs, Ricardo Umans. 
We wensen allen veel plezier en succes toe en leuke en leerzame workshops bij de VS4! 

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/04/06/focus4u-woudenberg-sportiefste-team-1e-divisie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/05/06/alle-sportiefste-teams-gehuldigd
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Jonge arbitragetalenten fluiten bekerfinales in regio West 
In de regio West zijn de bekerfinales uit de A-poule gefloten door jonge ambitieuze 
scheidsrechters. Op de foto zie je 
Irene Kramer, Kevin Fung, Ricardo Umans 
en Boy van Mourik. 
Allen gaan ze seizoen 2019-2020 
de VS4-opleiding volgen. 
 
Het beleid om het nationale en regionale 
scheidsrechtercorps te verjongen, 
werpt zijn eerste vruchten af. 
 
Van de 24 aangemelde scheidsrechter 
voor de VS4 is 50% onder de 30 jaar. Daar 
zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. 
We hopen dat alle scheidsrechters zich 
thuis gaan voelen in de 2e divisie, dat ze 
veel mooie wedstrijden mogen gaan fluiten en veel mogelijk leren in de VS4-opleiding. 
 
 
 
 
Volleybalcongres, met arbitrageworkshops 
Op zaterdag 15 juni 2019 vindt het Volleybalcongres plaats. Als je bestuurder en/of scheidsrechterscoördinator 
bent, staat deze datum vast al gepland in je agenda. Zo niet, je kunt je nog aanmelden voor deze interessante 
dag. Buiten de actieve plenaire sessies zijn er ook drie workshops speciaal op arbitragebied. 
 
 
4 inzichten voor de moderne 
scheidsrechter 
 
Door Gertjan de Haan 
(Volleybalacademie) 
Hoe kan een scheidsrechter 
volleyballers zelf 
verantwoordelijk maken voor 
een sportief verloop van de 
wedstrijd? In deze sessie over 
de 4 inzichten (structuur 
bieden, stimuleren, individuele 
aandacht geven en 
verantwoordelijkheid delen) 
vertelt Gertjan de Haan hoe 
scheidsrechtercoördinatoren 
kunnen zorgen dat hun 
scheidsrechters de 4 inzichten 
in de praktijk gaan toepassen. 
Zo wordt fluiten makkelijker en 
leuker! 

Opleiden en begeleiden 
scheidsrechters 
 
Door Gertjan de Haan 
(Volleybalacademie) 
Welke behoefte heeft jouw 
vereniging als het gaat om 
ondersteuning van jullie 
scheidsrechters? Welke 
opleidingen kunnen jullie 
scheidsrechters volgen en hoe 
zien deze er uit? In deze sessie 
voor 
scheidsrechtercoördinatoren 
worden de kansen voor jouw 
arbiters gepresenteerd, met 
een prominente rol voor een 
club die goed bezig is op dit 
vlak. 
 

Arbitrage problematiek: 
onvoldoende scheidsrechters 
 
Door Sean Mallon (NOS*NSF) 
Steeds minder volleyballers zijn 
bereid om scheidsrechter te 
worden. Het bestaande 
arbitragecorps vergrijst 
langzaam en is steeds minder 
beschikbaar. Hoe zorgen we nu 
en in de toekomst voor 
voldoende mannen en vrouwen 
op de bok? In deze sessie is 
volop ruimte voor brainstorm 
en discussie over 
mogelijkheden en kansen die er 
voor verenigingen liggen. Hoe 
steek je in om bepaalde 
doelgroepen te werven en van 
welke goede voorbeelden kun 
je leren? 

 
 
 
 
 
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/05/09/jong-arbitragetalent-fluit-bekerfinales-regio-west
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/volleybalcongres/
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Volleybalcongres_2019
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Spelregeltoetsen Eredivisie t/m Promotieklasse 
Al vele jaren maakt de taakgroep Spelregels de spelregeltoetsen voor officials van 
Eredivisie t/m Promotieklasse. 
Voor nationale officials, conform het toelatingsbeleid, verplicht om te maken en te voldoen aan de norm. 
Voor regionale officials geen verplichting, maar wel een advies om de toets te maken, om op die manier de 
spelregelkennis te bewaken. 
Met ingang van seizoen 2019-2020 is het afnemen van de toets per aanwijsgroep over twee momenten 
verdeeld in het seizoen. 
 
Toets over spelregels 1e divisie en lager, bedoeld voor officials1e divisie t/m promotieklasse, Zitvolleybal 
In mei/juni (eventuele herkansing in juli/augustus) en in december/januari wordt een spelregeltoets 1e divisie 
en lager afgenomen. In beide gevallen is dit een digitale toets van 20 vragen. 
Voor nationale officials zijn dit verplichte toetsen. Voor de regionale officials wordt geadviseerd de toetsen te 
maken. 
Voor de officials in het Zitvolleybal wordt alleen in mei/juni een aparte toets met spelregels Zitvolleybal 
afgenomen. Dit betreft een digitale toets van 10 vragen. 
 
Toetsen over spelregels Ere- en Topdivisie, bedoeld voor scheidsrechters 
en juryleden 
In augustus/september en in december/januari wordt een spelregeltoets 
Ere- en Topdivisie spelregels afgenomen. In beide gevallen is dit een 
tijdgebonden digitale toets van 20 vragen. 
Daarnaast wordt dringend verzocht dat alle Ere- en Topdivisie officials 
ook de spelregeltoets maken met spelregels 1e divisie en lager, zodat 
het altijd mogelijk is om op lager niveau functies te vervullen als 
SRBB en/of scheidsrechter. 
 
Toetsen voor lijnrechters 
In mei/juni (eventuele herkansing in juli/augustus) wordt een 
spelregeltoets afgenomen. Dit is een verplichte digitale toets van 
10 vragen. Er is geen toetsmoment in december/januari voor lijnrechters. 
 
Procedure in geval van herkansing, voor nationale officials 
Wanneer men niet slaagt voor de 1e toets in mei/juni resp. in augustus/september, dan volgt er een 
herkansingstoets. Wanneer men niet slaagt voor deze herkansing, dan volgt er een mondelinge herkansing. 
Zolang je niet bent geslaagd voor de toets, word je niet aangewezen. 
 
Wanneer men niet slaagt voor de 2e toets in december/januari, geldt dezelfde procedure van herkansingen, 
met als aanvulling dat het eventueel ook mogelijk is dat een promotie wordt tegengehouden. Dit laatste wordt 
door de WA en de betreffende groepscoördinator bepaald. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Internationaal “eregoud” voor Koos Nederhoed  
 Eind 2018 floot Koos Nederhoed zijn laatste internationale wedstrijd,  
 hij bereikte in dat jaar de pensioengerechtigde leeftijd voor de  
 internationale arbitrage. 
 
 Namens de FIVB kon Joep van Iersel op dinsdag 14 mei aan Koos  
 “eregoud” overhandigen. Vanuit de FIVB ontving Koos een mooie  
 medaille en oorkonde voor zijn fantische werk als internationaal  
 scheidsrechter. Van harte gefeliciteerd, Koos! 
 
 En wij zijn ontzettend blij dat Koos in Nederland zijn expertise wil  
 blijven overbrengen op alle jonge aanstormende talenten. 

https://www.nevobo.nl/official/arbitragebeleid/toelatingsbeleid/
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Het Beachseizoen is weer begonnen 
Uiteraard hadden we voorafgaand aan het seizoen eerst de Beachvolleybal 
arbitrage bijeenkomst, waar het nieuwe seizoen besproken werd en afscheid genomen van verschillende 
scheidsrechters, die om verschillende redenen stopten met fluiten. Verder hebben we besproken welke steden 
we bezoeken dit jaar, het toernooi schema, de nieuwe spelregels en de spelregeltoets. Dit jaar hadden we een 
workshop “zie de set” waarin Jelle Zwaag en Erzy Kassens tijdens de trainingen van verschillende 
beachvolleybal teams set-ups hadden gefilmd, die we op normale snelheid en daarna in slow motion te zien 
kregen, wat weer leuke discussies op leverde. 
Rond 13.00 uur, uiteraard na de lunch met broodjes kroket, met zijn alle richting huis, klaar om het 
beachseizoen te beginnen. 
 
Ramon Hofstra nam 
afscheid als Groepscoör- 
dinator, hij blijft nog wel 
actief als hoofdscheids- 
rechter. 
 
Henk Kuipers nam afscheid 
als Eredivisie scheids- 
rechter. 
 
Kees Otten nam afscheid 
als Topdivisie scheids- 
rechter. 
 
Inmiddels zijn de eerste toernooien gespeeld. Dit jaar hebben we vijf cursisten die de opleiding tot 
beachvolleybalscheidsrechter zijn begonnen!!! Wow wat gaaf, het zijn: Strale Zivic, Marcel Haasnoot jr, Hendrie 
Rog, Jeroen Schouten, Marc Doornbos. Succes en plezier! 
Ik hoop dat jullie ook met het beachvolleybal virus besmet worden en dat jullie het beachvolleybal net zo leuk 
als alle andere scheidsrechters gaan vinden. 
 
Verder gaat er dit jaar een scheidsrechters uitwisseling met België plaatsvinden. Zo gaan de Nederlandse 
scheidsrechters, Rutger Schulte (Genk), Sebastiaan van Schouwen (St.Niklaas) en Alex de Kok (Leuven) een 
weekend in de Belgische beachvolleybaltoer meedraaien en komen Pierre Lammeretz (Vlissingen) en Jarne van 
Scheurbeek (Vrouwenpolder) in de Nederlandse beachvolleybaltoer meefluiten. 
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De Eredivisie wordt altijd gespeeld op zaterdag en zondag en hiermee gaan we dit jaar naar de volgende 
steden: 
11/12 mei Breda 
18/19 mei Heerlen 
25/26 mei Utrecht 
1/2 juni Heerenveen 
8/9 juni Zutphen 

15/16 juni Vlissingen 
29/30 juni Zaandam 
6/7 juli Groningen 
13/14 juli Almelo 
27/28 juli Vrouwenpolder 

 
 
 
Met de Topdivisie gaan we naar de volgende plaatsen: 
Zaterdag 4 mei Borne 
Zaterdag 11 mei Groningen 
Zaterdag 18 mei Katwijk 
Zaterdag/Zondag 25/26 mei Bilthoven 
Zaterdag/Zondag 1/2 juni Kijkduin 
Zaterdag/Zondag 9/10 juni Sint Anthonis 
Zaterdag/Zondag 15/16 juni Budel 
Zaterdag/Zondag 22/23 juni Lemmer 

Zaterdag/Zondag 29/30 juni Ameland 
Zaterdag/Zondag 6/7 juli Scheveningen 
Zaterdag/Zondag 13/14 juli Scheveningen 
Zaterdag/Zondag 20/21 juli Hoek van Holland 
Zaterdag/Zondag 27/28 juli Vrouwenpolder 
Zaterdag/Zondag 3/4 augustus Hoek van Holland 
Zaterdag/Zondag 10/11 augustus Hoek van Holland 
Zaterdag/Zondag 17/18 augustus Zuiderstrand 

 
 
Het NK Beachvolleybal wordt gespeeld op 23/24/25 augustus in Scheveningen. 
 
Het beachvolleybal is vrij toegankelijk, alle toernooien kun je zonder entree bezoeken. 
Kijk op beachvolleybal/zelf-beachen voor tijden en adressen, helemaal onderin bij “toernooifinder”. 
Of kijk mee via de livestream van de Eredivisie beachvolleybal. 
 
 
 
Kalender 
 24 mei 2019 Masterclass #zijfluittop in Leiden 
 25 mei 2019 Bijeenkomst SRBBers in omgeving Apeldoorn 
 30 mei/1 juni 2019 Workshops VS4 opleiding 2019-2020 
 15 juni 2019 Volleybalcongres, met workshops voor SR-coördinatoren 
 21/22 juni 2019 Workshops VS4 opleiding 2019-2020 
 7 september 2019 Startbijeenkomst alle nationale officials in Nieuwegein 
 11 september 2019 Startbijeenkomst regio in Eindhoven 
 12 september 2019 Startbijeenkomst regio in Noord Nederland 
 14 september 2019 Startbijeenkomst regio in Rotterdam 
 17 september 2019 Startbijeenkomst regio in Amsterdam 
 23 september 2019 Startbijeenkomst regio in Apeldoorn 
 5 oktober 2019 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 2 november 2019 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 14 december 2019 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 18 januari 2020 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 15 februari 2020 Praktijkdag VS4 opleiding 2019-2020 
 
 
 
 

 

https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen
https://www.eredivisiebeach.nl/livestream
https://www.nevobo.nl/official/werving/zijfluittop/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/04/29/zijfluittop-masterclass-in-oegstgeest-leiden
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/volleybalcongres2019

