Leidraad 3.3
Bevoegdheid tot leiden van wedstrijden
WR artikel 3.1.8.2, 3.2.8.2, 3.3.8.2, 3.5.8.2 en 3.6.6.2
Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden in de competitie wordt een leidraad
opgesteld door de
Organisator.
datum vaststelling: 2 juli 2019
door: Manager Wedstrijdzaken
___________________________________________________________________________
Scheidsrechters die worden aangewezen door de Organisator zullen in alle gevallen moeten
beschikken over een geldige scheidsrechterlicentie. Voor onderstaande wedstrijden wijst de
Organisator scheidsrechters aan. Een hoger gecodeerde scheidsrechter mag altijd een lagere
wedstrijd fluiten.
Indien een scheidsrechter niet is opgekomen, wordt de 1e scheidsrechter vervangen door de
2e scheidsrechter en wordt de 2e scheidsrechter vervangen door een scheidsrechter met
maximaal een code lager.

Volleybal
Nationale competitie
Eredivisie en Topdivisie
Eerste divisie
Tweede divisie
Nationale Bekertoernooi
1e en 2e scheidsrechter

Halve finale en finale

(1e en 2e scheidsrechter) N1
(1e en 2e scheidsrechter) N2
(1e en 2e scheidsrechter) N3

minstens 1 van beide scheidsrechters met codering van
de klasse van het laagst spelend team (minimaal N3) en
1 van beide scheidsrechters met codering van de klasse
van het hoogst spelend team
N1

Nationale Open Jeugdkampioenschappen
Jeugd
A
B
Voorronde
R1/R2/Halve finale
N3/N3
R1/R1
Finale
N3/N3
N3/N3

C
vereniging/R2/R1/R1
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CMV
vereniging/vereniging/R2/-
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Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen
Jeugd
A
B
Finale
N3/N3
R1/R1

C
R2/R2

CMV
R3/-

Zitvolleybal
Scheidsrechters in het bezit van de licentie zitvolleybal scheidsrechter.
Beachvolleybal
Eredivisie
licentie beachvolleybal scheidsrechter of Internationale /
N1
Beach scheidsrechters
Overige klassen
geen bijzondere eisen
Nationale Jeugdkampioenschappen (volgt)
Leeftijd
Vanaf 60 jaar kan de scheidsrechter actief blijven, indien zijn anamneseformulier door de
bondsarts is vastgesteld en hij voldoet aan de Sportvisiontest.

Sportvisiontest
Doel:
Een objectieve waardering met betrekking tot de optische vermogens van een scheidsrechter
te krijgen.
Inhoud
Scheidsrechters worden op de volgende onderdelen getest:
• Kruisdominantie
• Reactie vermogen
• Focus / flex
• Acuvision
• Dieptezicht
• Biopter
Op basis hiervan wordt voor de scheidsrechter een advies geformuleerd.
Tijdstip
Voor een gemiddelde beoordeling geldt een frequentie van 3 jaar. Bij een aantal, dat qua
leeftijd (>60) of ranking daarvoor geselecteerd wordt, is een jaarlijkse test gewenst. De
promovendi naar de N1-groep worden altijd getest.
Uitvoering
Er vindt een gezamenlijke test plaats op een centrale plaats. Op verzoek van de Organisator
zijn individuele tests mogelijk.
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Normering
• Kruisdominantie: rechteroog voorkeursoog en linkshandig of andersom.
• Reactie en response: de oog- hand combinatie. Hier zou het getal minimaal 4 moeten zijn.
• Focus/flex: hoe hoger de getallen, hoe sneller de oogbewegingsmogelijkheden. Is het
tweede getal beduidend lager dan het eerste, dan zijn er bijna altijd visuele problemen.
Uitzondering voor personen >40 jaar. Minimaal 18/x.
• A clm: Acuvision (Grote bord) c=correct l= laat, m=mis. Voor correct geldt een minimaal
getal van 20. Voor mis een maximaal getal van 20.
• Dieptezicht: hoe hoger het getal hoe beter. Minimaal 5.
• Biopter: tekening van het visuele vermogen om strak een beeld (bal) te volgen. Minimaal
getal 3.
• Afwijkende zijde: de kant waar het gemakkelijkst een foute waarneming kan plaatsvinden.
Minimaal zou hier “geen” moeten zijn.

Anamneseformulier
Doel
Op verzoek van de manager Wedstrijdzaken wordt door één van de bondsartsen inzicht
gegeven in de algemene gezondheidstoestand van de scheidsrechter.
Inhoud
Het anamneseformulier is vastgesteld door de bondsarts.
Tijdstip
Vóór aanvang van de competitie.
Wie?
• Iedere scheidsrechter op verzoek van de manager Wedstrijdzaken.
• Iedere scheidsrechter van 60 jaar en ouder.
• Alle promovendi naar de aanwijsgroep N1.
Uitvoering
• De manager Wedstrijdaken stuurt een anamneseformulier naar de betreffende
scheidsrechters. Zij sturen dit ingevuld, vóór de vastgestelde termijn, in een gesloten
enveloppe terug.
Normering
• De bondsarts bepaalt aan de hand van de gegeven antwoorden of een scheidsrechter in
aanmerking komt voor een aanvullend onderzoek.
• De bondsarts kan de scheidsrechter verwijzen naar een SMA in de omgeving van de
scheidsrechter of naar de huisarts van de scheidsrechter.
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• De bondsarts kan ook zelf een nader onderzoek instellen.
Om te kunnen arbitreren in het nieuwe seizoen moet de scheidsrechter goedgekeurd worden
door of namens de bondsarts.
Slotopmerkingen
De bondsarts informeert de manager Wedstrijdzaken, indien een scheidsrechter niet aan de
normen voldoet. Het medische geheim is hierbij van toepassing.
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