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Voorwoord van de voorzitter 
2019-2020 
Een nieuw seizoen voor de zaal, voor 
het beachvolleybal 23-25 augustus het 
NK met afsluiting nog te gaan. 
 
Gesprekken op het hoogste niveau, 
met de president van de 
internationale scheidsrechters-
commissie, maken duidelijk dat we in Nederland op 
de goede weg zitten. Moet de subjectieve 
beoordeling van één persoon het resultaat van een 
wedstrijd beïnvloeden, of kan er indien niét 
gefloten wordt, meer genoten worden van rally’s? 
 
Ook het fenomeen lijnrechters op het hoogste 
niveau staat ter discussie. Daar worden ze praktisch 
enkel nog maar gebruikt voor de touchés en de in- 
en uitballen zijn voor de 1e scheidsrechter. 
 
In de totale Nederlandse competitie gaan we over 
op het meer toelaten van de tweede bal van de 
Eredivisie tot aan de laagste klasse. In het begin 
zullen er ongetwijfeld coaches tegen deze 
maatregel zijn, dat was in de Eredivisie ook het 
geval. Maar we zijn er toch allemaal ten behoeve 
van de “sport Volleybal”, dus de spelers moeten het 
op het veld beslissen en niemand komt naar de 
sporthal om de scheidsrechter te horen fluiten!  
 
Zoals ik tegen al jullie collega’s al heb gezegd: als 
iedereen het fout vindt, als je tenen vanzelf 
krommen in je schoenen, als je schoonmoeder het 
zelfs fout vindt….dan móét je fluiten. In alle andere 
gevallen… Let them play! 
 
In de eerste weken van september zijn er zeven 
startbijeenkomsten gepland, door het land. 
En op 7 september is de nationale startbijeenkomst 
in Utrecht. Alle nationale officials zijn die dag 
welkom. We hebben naast de spelregel-
interpretaties -wat voor ons, officials, toch altijd het 
leukste blijft- uiteraard aandacht voor de laatste 
inzichten voor de diverse competities, je kunt 

binnen je aanwijsgroep kennismaken met nieuwe 
collega’s en hebben we ’s middags ook mini 
workshops om je te verdiepen in de arbitrage-
materie c.q. je licentiepunten op te schroeven. 
 
Een nieuw seizoen, nieuwe doelstellingen. Onze 
bond is geen bond van boetes en handhaving. Na 
een wedstrijd is er voor een scheidsrechter vaak 
ongenoegen als een strafzaak eerder geseponeerd 
wordt dan dat er een straf opgelegd wordt door 
gebrek aan bewijs. 
Wij hebben niet dezelfde rechten als een 
politieagent op straat. Diens stem telt voor de 
rechter dubbel, terwijl die van ons net zoveel waard 
is als die van de speler, trainer of coach. 
 
Wapen je daartegen! Ik zeg altijd: ”een gele kaart is 
niets waard”, máár wel een teken voor de speler 
(team) dat de grens bereikt is! Een rode kaart is 
direct een punt, dus je bent geen slechte 
scheidsrechter als je snel een gele kaart geeft, je 
bent dan enkel duidelijk voor beide teams. 
 
Ik ga niet pleiten dat er meer gele kaarten gegeven 
móéten worden, maar ik vind wel dat sommige 
wedstrijden uit de hand lopen, omdat sommige 
scheidsrechters er een sport van maken om géén 
kaarten te geven. Laten we gewoon duidelijk zijn 
voor spelers/coaches en andere personen op de 
bank: ook scheidsrechter zijn is een hobby en die 
laten we ons door niemand afnemen! 
 
Kortom; ik hoop iedereen, lekker uitgerust, van 
vakantie terug te zien bij één van de 
startbijeenkomsten. 
 
Ik wens iedereen voor het komende seizoen veel 
fluitplezier toe, een goede conditie, want ook goed 
fluiten kost energie (maar geeft ook zoveel 
positieve energie terug). 
 
Veel leesplezier! 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 

 
 

 

 

Welke Spelregels ?         op           Welk niveau ? 
 

Hoe zit het nu precies in seizoen 2019-2020  ? 
Dit lees je verderop in dit ArbitrageBulletin 
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Beachvolleybal scheidsrechter, een andere tak van sport 
Sinds 2011 ben ik begonnen met fluiten in de zaal, door blessures werd het actief 
volleyballen helaas niets meer en op zoek naar een andere invulling binnen het volleybal. Direct begonnen met 
de VS3-opleiding voor het arbitreren van wedstrijden binnen de regio in de 3e divisie. Heel enthousiast het jaar 
erna gestart met de VS4. 
Met heel veel plezier altijd mijn wedstrijden gefloten, het hele land door. 
Veel wedstrijden in veel verschillende hallen. Enkele teams zie je één keer, sommigen iets meer. Zo ook met de 
collega-scheidsrechters, vaak met velen in de N2-groep nog nooit gefloten. 
 
 In 2013 dan ook de keus gemaakt om de BVS4-opleiding  
 te gaan volgen. Een weekend in Budel, waarbij je door  
 o.a. observeren veel kunt leren van ervaren  
 scheidsrechters. Er achter gekomen dat ik toch meer  
 feeling met het beachvolleybal heb dan met het fluiten in  
 de zaal. Ik zal proberen, door middel van beschrijving van  
 een weekend, duidelijk te maken waar dat door komt. 
  
 Op zaterdagochtend afgesproken met een collega- 
 scheidsrechter, we mogen samen naar hetzelfde  
 toernooi en wonen niet al te ver bij elkaar vandaan.  
 Samen rijden is dan ook gezelliger. 
 
Al vroeg komen we aan in Bilthoven, lekker muziekje aan gehad in de auto, koffie en donuts als ontbijt. Daar 
verzamelen we met zijn allen bij de bijvelden. Het hoofdveld ligt in Utrecht. 
 
Zodra iedereen er is gaan, op aangeven van de hoofdscheidsrechter, twee scheidsrechters naar het centrum 
toe, de overige vier blijven in Bilthoven achter. Het controleren van de velden, zorgen dat alles gereed is voor 
de eerste wedstrijd. 
 
De tijd vliegt voorbij, wedstrijd fluiten, wedstrijd rust, het fluiten van een dameswedstrijd, dan weer een 
herenwedstrijd. De eerste ronden fluiten we de wedstrijden alleen. We kijken naar elkaars wedstrijden, hier 
leer je namelijk van, we geven elkaar ook regelmatig tips. Zo maken we elkaar beter. 
 
In de middag naar het center court, de 
wedstrijden fluiten we vanaf dat moment met 
z’n tweeën. De sfeer zit er goed in, een grote 
groep publiek op de trappen bij het station, 
veel muziek, de zon schijnt volop. 
 
Deze dag wordt het een latertje, we zijn iets 
uitgelopen op het schema. Tussen het fluiten 
door eten we een hapje, inmiddels is ook 
iedereen in het centrum. Na de laatste wedstrijd 
van de dag nog even zitten met elkaar en onder 
het genot van een drankje van alles bespreken 
met elkaar. 
 
De afstand vanaf huis is niet heel groot, maar toch hebben we besloten om in een hotel in de buurt te blijven. 
Scheelt de volgende ochtend weer iets met de tijd van opstaan. Aangekomen in het hotel, snel douchen en dan 
nog even naborrelen bij de bar. 
 
Na een stevig ontbijt de volgende ochtend weer naar de bijvelden. De hoofdscheidsrechter geeft de indeling 
door. De auto kunnen we laten staan en we worden met drie man naar het centrum van Utrecht gebracht, de 
kwartfinales gaan op alle velden starten. 
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Al vroeg zitten de tribunes weer vol, de zon komt lekker door. 
De muziek zorgt voor een extra zomers sfeertje. Weer een dag met het fluiten 
van veel wedstrijden, tot aan finales. In een weekend toch een 12 wedstrijden. 
Na de finales en prijsuitreiking praten we na, we eten nog met elkaar om daarna weer huiswaarts te keren. 
 
Ik kan het iedereen aanraden om ook de stap te nemen tot het beachvolleybal: 
 Seizoen van mei tot augustus, valt mooi buiten de zaalcompetitie. 
 Veel wedstrijden fluiten per dag. 
 Goede band met de medescheidsrechters, veel leren van elkaar. 
 Leuke binding met de teams, je ziet ze vaker dan bij het fluiten in de zaal. 
 Een kleine, gezellige groep scheidsrechters, waarmee je dus vaak ook een weekend op pad bent. 
 Of een weekend met elkaar in een huisje. 
 De mooiste locaties, het stand van Ameland of op het Center Court in een stad. 
 Heerlijk buiten zijn, voorzien van hapjes en drankjes. 
 Veel publiek, goede sfeer. 
 
We kunnen nog nieuwe scheidrechters gebruiken! Mocht je geïnteresseerd zijn, op nevobo.nl vind je 
informatie over de BVS-opleiding. En je kunt je aanmelden bij Sandra Scheel via arbitrage@nevobo.nl 
 
Groeten van een enthousiaste beachvolleybal scheidsrechter, Misha Jongsma 
 

 
 
Starten met een Startbijeenkomst 
Seizoen 2019-2020 starten we weer heel graag samen! 
 
In september wordt een zevental startbijeenkomsten 
georganiseerd om gezamenlijk met de officials het 
nieuwe seizoen te starten. Afspraken voor het nieuwe 
seizoen worden gemaakt. En uiteraard zullen de 
spelregels, op een interactieve manier, een groot 
gedeelte van de bijeenkomsten in beslag nemen. 
 
Daarnaast vindt in dezelfde periode van de 
startbijeenkomsten ook het EK Mannen plaats in eigen 
land. Bij een aantal startbijeenkomsten is daarom de 
koppeling gemaakt met dit EK. Een goede gelegenheid 
om “onze lange mannen” die aan de weg timmeren 
aan het werk te zien. 
 
De planning van alle startbijeenkomsten staat vermeld op nevobo.nl. Hier vind je alle data en tijden. Tevens kun 
je hier het  aanmeldingsformulier voor één van de regiobijeenkomsten invullen. 
 
Graag tot ziens bij één van de startbijeenkomsten voor arbitrage, seizoen 2019-2020. 
 

 
---------?!  Broodje aap  !?-------------- 
De 1e scheidsrechter is vergeten voor het begin 
van de wedstrijd te tossen. Dit wordt tijdens de 
wedstrijd opgemerkt door de aanvoerder van 
team A. De wedstrijd wordt onmiddellijk gestopt 
en de toss wordt alsnog uitgevoerd. De wedstrijd 
begint daarna opnieuw bij de stand 0-0. Is dit 
juist? 

 
 
 
 
 
 
 
                           

 

 
Nee, geen van de teams 
kunnen het recht opeisen 
alsnog te tossen en de 
wedstrijd opnieuw te 
beginnen. De wedstrijd 
wordt gewoon 
doorgespeeld. 

https://www.nevobo.nl/official/opleiding-en-bijscholing/downloads/
mailto:arbitrage@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/official/arbitragebeleid/startbijeenkomsten-officials/
https://www.nevobo.nl/official/arbitragebeleid/startbijeenkomsten-officials/
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“Inspiratie en kennisdeling bij Volleybalcongres 
“Act as one” was het thema van de 9e editie van het Volleybalcongres op 15 juni 2019 
op Papendal. Met een recordaantal van ruim 260 clubvrijwilligers werd een mooie en inspiratievolle dag 
gevierd. 
Na een plenaire sessie met sprekers als voorzitter Peter Sprenger, directeur Guido Davio en directeur 
wereldvolleybalbond FIVB, Fabio Azevedo, was het tijd voor workshopsessies. 
Op arbitragegebied was een drietal workshops bij te wonen. 

• 4 inzichten voor de moderne scheidsrechters - Volleybalcongres 2019 
• Op- en begeleiden van scheidsrechters - Volleybalcongres 2019 
• Arbitrageproblematiek - Volleybalcongres 2019 

Arbitrageproblematiek inspiratie VVU - Volleybalcongres 2019 
Alle informatie over het Volleybalcongres is terug te lezen op onze site (Nieuwbericht + Volleybalcongres 2019) 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Een heuse column! 
Dat had ik een paar weken 
geleden niet kunnen verzinnen. 
 
Ik citeer uit het bericht van mijn 
voorganger: “Hi, een vraag. Ik mag 
al geruime tijd een column 
schrijven voor het ArbitrageBulletin. 
Nu vind ik het (zeker met mijn 
nieuwe functie) tijd worden voor een opvolger. En 
ik kom (zonder dat ik dit al overlegd heb) bij jou uit. 
Jij hebt een mening, gevatte opmerkingen en je 
kunt stukjes schrijven. Hoe kijk jij hier tegenaan. 
Mag ik jou voordragen als mijn opvolger?” 
 
Ik heb daar wel even over nagedacht. Een column 
moet interessant zijn voor een groter publiek en 
liefst ook een relevant onderwerp hebben en dat is 
dus heel wat anders dan een wedstrijdverslag (zelfs 
over een absolute bagger-wedstrijd kan je nog wel 
een leuk stukje schrijven). 
Maar zes jaar geleden had ik ook niet kunnen 
verzinnen dat ik volleybalscheidsrechter zou 
worden dus vooruit, columnist, waarom eigenlijk 
niet? 
 
Eerst maar ’s voorstellen: Tjerk Laan, 54 maar ziet 
er jonger uit, fotograaf en R1-scheidsrechter in de 
Regio West. Over mijn “actieve” volleybal carrière 
kunnen we héél kort zijn: Begin jaren ‘90 twee (ja, 
2) jaar met Heren-iets in Badhoevedorp (dat is een 
wormvormig aanhangsel van Amsterdam). Toen 
vond ik het plotseling nodig om naar Kenya te 
emigreren en had ik hele andere dingen aan m’n 
hoofd. 
Pas rond 2008 (en alweer 10 jaar terug in 
Nederland) zag ik weer ’s een sporthal van binnen 
toen mijn dochter ging volleyballen bij VV Compaen 
in Oostzaan. Dan bleef ik wel ’s plakken om een 
wedstrijd van Heren 1 of Dames 1 mee te pakken 

en werd gegrepen door het enthousiasme en de 
sfeer. En als je dat maar vaak genoeg doet komt er 
uiteraard vanzelf een keer iemand op je af om te 
vragen of je iets zou willen doen voor de club. Zoals 
een jeugdwedstrijdje fluiten, of zo… 
 
Inmiddels zijn we dus weer 10-11 jaar en vele 
duizenden kilometers verder. Als fan, huisfotograaf 
en manusje van alles van een Top-/1e divisieteam 
kom je op plekken waar je nog nooit van gehoord 
hebt en die liggen onvermijdelijk in Noord-
Groningen of Zuid-Limburg. Volleyballers zijn rare 
mensen die ’s nachts om één uur over de Afsluitdijk 
westwaarts razen (of oostwaarts, natuurlijk), al of 
niet in goede stemming…   
 
In 2013 liet ik me overhalen om de VS3-opleiding te 
gaan doen en daar heb ik geen moment spijt van 
gehad. Mijn opleider verwoordde het zo: “Het is 
een prachtig spelletje en als scheidsrechter mag ik 
er nog een mening over hebben ook”. En daar kan 
ik me helemaal in vinden. 
Veel collega’s kennen mij vanwege mijn foto’s, en 
nee, die zijn niet altijd flatteus! Een aantal kent mij 
ook vanuit de teambeoordelingen die ik vier jaar 
gedaan heb, en nee, die waren ook niet altijd 
flatteus! Maar wel altijd eerlijk en ter zake en ik 
geloof eigenlijk wel dat die op waarde geschat 
werden. 
 
Eerlijk gezegd heb ik nog geen flauw idee waar ik 
het in deze column over ga hebben (behalve dat het 
ongetwijfeld iets met volleybal en arbitrage te 
maken zal hebben). Maar misschien is het 
inderdaad wel ’s leuk om een blik te hebben vanuit 
de regio, bottom up in plaats van top down. U zult 
het er voorlopig mee moeten doen! 
 
Tjerk Laan 

https://www.nevobo.nl/cms/download/5464/4%20inzichten%20voor%20de%20moderne%20scheidsrechter%20-%20volleybalcongres%202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5463/Op-%20en%20begeleiden%20van%20scheidsrechters%20-%20volleybalcongres%202019.pdf/
https://www.nevobo.nl/cms/download/5471/Arbitrageproblematiek%20-%20volleybalcongres%202019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5484/Arbitrageproblematiek%20inspiratie%20VVU-%20volleybalcongres%202019.pdf
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/06/18/inspiratie-en-kennisdeling-bij-volleybalcongres-1
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/volleybalcongres/
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Beachvolleybal scheidsrechter? Ik zou het doen! 
Na lang twijfelen, wikken en wegen, aarzelen, dubben, intensieve ondervragingen aan 
betrokkenen binnen het beachvolleybal, besloot ik mij begin dit jaar toch maar in te schrijven voor de 
scheidsrechtersopleiding beachvolleybal. Na eerdere ervaringen op internationale toernooien als data-analist 
werd mijn nieuwsgierigheid steeds groter hoe het zou zijn om indoor én outdoor fluiten te combineren. Tot nu 
toe blijkt dat die combinatie redelijk goed samen gaat. Ik neem jullie mee terug naar hoe het allemaal begon: 

 
Begin mei werden we in de vroege koude ochtend ontvangen op de locatie 
in Borne. Eenmaal kennis gemaakt met de andere cursisten werden we 
gelijk naar buiten gestuurd alwaar er eerst een onderscheid gemaakt 
moest worden in de verschillen tussen volleybal en strandvolleybal. 
Eenmaal deze verschillen opgemerkt gingen we het theorielokaal in en 
werden we onderwezen door opleider De Frel. 
 
Na het genoten onderwijs stond er in de tent een culinair hoogstandje 
voor volleyballers, scheidsrechter en cursisten klaar: een Michelinster-
waardige pastamaaltijd. In de middag konden we de zandkorrels onder 
onze voeten voelen en plaats nemen achter de teltafel. Op deze manier 
konden we op rustige manier wennen aan het tellen, wisselen van 
speelhelft en het bijhouden van de servicevolgorde. Met een eindevaluatie 
aan het einde van de dag werden we weer vrijgelaten en konden de eerste 
praktijkervaringen als beachscheidsrechter op komende toernooien 
worden ingepland. 
 
Vervolgens hebben de cursisten op verschillende Topdivisie toernooien 
(Katwijk, Bilthoven) ervaring opgedaan, werden we stapje voor stapje 

onder goede begeleiding losgelaten en mochten wij één voor één onze PvB of eindgesprek afleggen. Na het 
voltooien van deze belangrijke stap werd het predikaat ‘kandidaat beachscheidsrechter’ aan ons palmares 
toegevoegd. 
 
En zo ben ik dan uiteindelijk toch ook op het strand de bok opgeklommen. En dat levert niet alleen op het zand 
nieuwe ervaringen op. Je komt namelijk nog eens ergens. Je verlegt je grenzen en trekt het hele land door. En 
zo strandt je bijvoorbeeld op een camping in ’s-Gravenzande. Op de vrijdagavond voorafgaand aan een 
toernooi. Naast de camper van je collega scheidsrechter. Tussen de Duisters en Britten. Met tapas. En tosti’s. 
Ook wedstrijdvoorbereiding is heel belangrijk… 
 
Beach- en indoor official, Marc Doornbos 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Situaties uit het land, vanuit het veld 
Na het afgelopen seizoen heeft de Taakgroep Spelregels veel vragen gekregen over de ‘Internal Pass’ en de 
toepassing van de regels. Dit ook met het oog op komende competitie als de ‘internal pass’ op alle niveaus 
wordt ingevoerd. 
Wat is een ‘Internal Pass’? 
De definitie zoals die terug te vinden is in de nieuwste versie van de spelregelboeken bij regel 9.2.2: “Internal 
pass: de 2e bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt en die aan de eigen kant van het net 
blijft moet soepel beoordeeld worden, tenzij de bal gedragen of vastgehouden wordt. (2 x spelen door dezelfde 
speler, regel 9.1.1 en regel 9.3.4, horen hier niet bij!)” 
In de aankomende startbijeenkomsten gaan we, mede aan de hand van videobeelden, met elkaar in gesprek 
over wat nu een ‘internal pass’ is en hoe je de regels hieromtrent toepast. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Herman Polinder 
zorgt voor de 
innerlijke mens 
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Fantastische ervaring bij het EK Zitvolleybal 
 
Door Zitvolleybal International Benno Meijer 
 
Van 15 t/m 20 juli 2019 vond het Europees Kampioenschap Zitvolleybal voor zowel de dames als de heren 
plaats in Boedapest. Aan mij was de eer om daar te mogen fluiten. 
 
Ik heb zes dagen lang iedere 
dag een wedstrijd gefloten en 
een wedstrijd als reserve 
scheidsrechter gefungeerd. Ik 
heb mooie wedstrijden mogen 
fluiten, waaronder Rusland 
tegen Bosnië en Herzegovina 
(dit bleek achteraf ook de finale 
te zijn) en Duitsland tegen 
Oekraïne; beide wedstrijden bij 
de heren. Op de voorlaatste 
dag kreeg ik de halve finale bij 
de dames, Italië tegen Duitsland, 
toegewezen. Een belangrijke 
wedstrijd, omdat de winnaar 
van deze wedstrijd zich zou 
kwalificeren voor de 
Paralympics. 
 
Tijdens deze wedstrijd die ik 
leidde als 1e scheidsrechter, 
haperde de techniek van de e-score op een belangrijk moment, waardoor de Duitse coach enigszins 
gefrustreerd reageerde. Iedereen verwachte de rode kaart, maar ik gaf ‘m niet, omdat dat de wedstrijd zou 
beslissen. Het hele toernooi had ik al merkwaardige dingen meegemaakt met de e-score, waaronder een wissel 
met een speler die niet op het formulier stond en twee maal nummer 10 van een team in het veld. Achteraf 
gaven veel collega’s mij gelijk dat ik geen kaart heb gegeven. Ik houd het er maar op, dat ik goed heb 
gehandeld! 
 
Als laatste wedstrijd van het toernooi mocht ik de finale bij de mannen fluiten. Dit werd een echte kraker, zoals 
gezegd tussen Rusland en Bosnië en Herzegovina. Op de vierde set na eindigde alle sets met twee punten 
verschil. In de vijfde set had Bosnië en Herzegovina twee matchpoints, maar uiteindelijk won Rusland. De hele 
wedstrijd is terug te zien op www.eurosittingvolley.com. Hier zijn overigens alle wedstrijden terug te kijken, 
inclusief de wedstrijden van het Nederlands herenteam. 
 
Nog een leuk weetje. Tijdens een wedstrijd heb ik een assistent coach die herhaaldelijk aanwijzingen aan de 
zijlijn stond te geven, nadat ik hem had gewaarschuwd, de gele kaart getoond. Na afloop vond de observer dat 
ik een gele kaart voor spelophouden had moeten geven. De observer heeft bij de FIVB navraag gedaan en daar 
werd aangegeven dat zowel spelophouden als het bestraffen van wangedrag goed is. 
 
Mijn toernooi was meer dan geslaagd! Kijk eens en stukje van de finale en aanvaard mijn uitdaging om eens 
een zitvolleybalwedstrijd te fluiten! 
 
 

Zitvolleybal….. 
 

Een vliegensvlug en spectaculair volleybalspel 
 

Benno in actie tijdens het EK Zitvolleybal 2019 

http://www.eurosittingvolley.com/
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Welke Spelregels op Welk niveau? 
Mocht er nog onduidelijkheid bestaan over welke spelregels nu voor welk niveau gelden, schrijven we dit  
kort nog een keer voor je op. 
 
Niveau: 1e divisie en lager 
De (spel)regels zoals deze golden in seizoen 2018-2019 zijn van toepassing. 
Daarop zijn een paar wijzigingen, in het kader van “Spelplezier”. De twee belangrijkste zijn: 
• Internal pass 
• Opstellingen bij serverende partij 

 Alle wijzigingen voor 1e divisie en lager vind je hier, in het wijzigingendocument onder “1e divisie en lager”. 
 Ook vind je daar de officiële uitgaven van de “Spelregels” en de “Handleiding en Instructie Arbitrage (HIA)”. 
  
 Niveau: Topdivisie 
 De Topdivisie gaat in 2019-2020 spelen met de (spel)regels zoals deze gelden/golden 
 Voor de Eredivisie. 
  
 Niveau: Eredivisie en Topdivisie 
 De (spel)regels zoals deze golden in seizoen 2018-2019 voor de Eredivisie zijn in 
 2019-2020 van toepassing voor de Eredivisie én Topdivisie. 
 Op de website lees je precies wat dit allemaal inhoud. 
 De officiële uitgaven van de “Spelregels”, de “Handleiding en Instructie Arbitrage (HIA)” 
 en het wijzigingenoverzicht vind je hier, onder het kopje “Eredivisie en Topdivisie”. 
 
 
Kalender 
 9/10/11 augustus 2019 Olympisch Kwalificatie toernooi Heren in Rotterdam 
 23/24/25 augustus 2019 NK Beachvolleybal in Scheveningen 
 7 september 2019 Startbijeenkomst alle nationale officials in Nieuwegein 
 10 september 2019 Startbijeenkomst regio in Leek 
 11 september 2019 Startbijeenkomst regio in Eindhoven 
 12 september 2019 Startbijeenkomst regio in Hoogeveen Nederland 
 13/14/15 september 2019 EK Heren in Rotterdam 
 14 september 2019 Startbijeenkomst regio in Rotterdam 
 17 september 2019 Startbijeenkomst regio in Amsterdam 
 17/18 september 2019 EK Heren in Amsterdam 
 20/21 september 2019 Start en workshops VS4 Top opleiding 2019-2020 
 21/22/23 september 2019 EK Heren in Apeldoorn 
 23 september 2019 Startbijeenkomst regio in Apeldoorn 
 5 oktober 2019 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 5 oktober 2019 Workshop VS4 Top opleiding 2019-2020 
 5 oktober 2019 Supercup 
 2 november 2019 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 9 november 2019 Workshop VS4 Top opleiding 2019-2020, opgeven is mogelijk 
 23 november 2019 Workshop VS4 Top opleiding 2019-2020, opgeven is mogelijk 
 13/14 december 2019 Workshops VS4 Top opleiding 2019-2020, opgeven is mogelijk 
 14 december 2019 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 4 januari 2020 Voorronde VolleybalDirect Open 
 19 januari 2020 Workshop VS4 + VS4 Top opleiding 2019-2020 
 15 februari 2020 Praktijkdag VS4 + VS4 Top opleiding 2019-2020 
 15 februari 2020 1/2 Finale VolleybalDirect Open 
 16 februari 2020 Finale Nationaal Bekertoernooi 
 11 april 2020 Finale VolleybalDirect Open 
 9 mei 2020 Finale Regionaal Bekertoernooi 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
https://www.volleybal.nl/okt2019
https://www.eredivisiebeach.nl/dela-nk-beachvolleybal
https://www.volleybal.nl/ek-mannen
https://www.volleybal.nl/ek-mannen
https://www.volleybal.nl/ek-mannen

