Toelatings- en PD-beleid nationale officials
Voorwoord
Met deze regeling voor groepssamenstelling, PD en toelating wordt de basis gelegd voor de
samenstelling van de officialgroepen. Aan alle officials wordt een aantal minimumeisen gesteld om
hun taak zo goed mogelijk te kunnen verrichten.
Verschillende criteria, zoals de promotie/degradatieregeling, het met een goed gevolg afleggen van
de spelregeltoets, de beschikbaarheid e.d. zijn bij elkaar gevoegd tot één geheel.
Daarnaast is er analoog aan de trainerswereld een apart licentiesysteem ontwikkeld. In dit
licentiesysteem staan de criteria waarmee een official punten kan verdienen om na vier jaar tijd een
nieuwe licentie te verkrijgen, om actief te zijn in zijn functie binnen de arbitrage.
De regeling geldt voor alle officials die een functie vervullen bij wedstrijden in de nationale
(beker)competitie en beachvolleybalcompetities te weten:
◦ scheidsrechters,
◦ lijnrechters (NTO’s),
◦ (technisch) juryleden
◦ scheidsrechterbegeleiders-/beoordelaars
Het document is per groep opgesteld. Daarnaast is er een aantal bijzondere regelingen opgenomen
die groep overstijgend zijn.
Strafzaken en onbehoorlijk gedrag
Indien een official als aangeklaagde betrokken raakt bij een strafzaak of indien een official zich in
woord of geschrift onbehoorlijk jegens een collega, andere official of derden gedraagt, kan de
voorzitter arbitrage in overleg met de desbetreffende groepscoördinator en na advies ingewonnen
te hebben bij het hoofd zaalvolleybal nationaal (indien het een scheidsrechter uit de Top-, 1e-, 2e
divisie of zitvolleybal betreft), c.q. hoofd beachvolleybal en, na de desbetreffende official te hebben
gehoord, besluiten hem voor een bepaalde periode niet aan te laten wijzen of hem in een lagere
aanwijsgroep te laten plaatsen.
Medische omstandigheden
Indien een official vanwege medische redenen tijdelijk niet inzetbaar/geschikt is, kan de voorzitter
Arbitrage in overleg met de desbetreffende groepscoördinator en na advies ingewonnen te hebben
bij het hoofd zaalvolleybal nationaal (indien het een scheidsrechter uit de Top-, 1e-, 2e divisie of
zitvolleybal betreft) c.q. hoofd beachvolleybal, besluiten hem voor een bepaalde periode niet aan te
laten wijzen.
1 september 2019
Beleidsteam Arbitrage en werkgroep Arbitrage Nederland
Daar waar “hij”, “hem” of “zijn” staat wordt uiteraard ook het vrouwelijke equivalent bedoeld.
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Toelating
Om toegelaten te worden tot een bepaalde officialgroep geldt een aantal voorwaarden. Deze
kunnen per groep verschillen maar zijn samengevat:
• De official is in het bezit officiële geldige licentie.
• De laatste versie spelregeltoets, zoals die voor zijn aanwijsgroep geldt, is met voldoende
resultaat behaald.
• Per aanwijsgroep geldt een minimale inzetbaarheid, hieraan moet de betreffende official
voldoen.
• Indien de official 60 jaar of ouder is, dient de official een anamneseformulier in te vullen, waarna
een door de Nevobo aangewezen arts een positief advies geeft over deze official.
• De desbetreffende coördinator kan in overleg met het hoofd zaal, als het de Top-, 1e- of 2e
divisie betreft of de coördinator Eredivisie samen met zijn Eredivisiekader indien het de
Eredivisie betreft, besluiten een licentie voor maximaal 1 jaar te verlengen.
Daarnaast kunnen er per aanwijsgroep nog aanvullende eisen gehanteerd worden.

PD-Beleid
Na de competitie zal te allen tijde eerst het reguliere PD-beleid uitgevoerd worden. Opengevallen
plaatsen worden daarna aan de vergadering voorgelegd waarbij de degradanten per aanwijsgroep
meegenomen worden en vergeleken worden met de kwaliteiten van de mogelijke extra
promovendi.
Scheidsrechters die voor aanvang van het seizoen aangegeven hebben niet te willen promoveren
komen, ongeacht hun ranking, niet in aanmerking voor promotie.
In Nederland kunnen op verzoek van buitenlandse scheidsrechters zelf en na consultatie van de
voorzitter arbitrage met de voorzitter arbitrage van het land van herkomst, scheidsrechters
toegevoegd worden aan de verschillende nationale en regionale aanwijsgroepen.
Wat

Eredivisie (N1E)

Topdivisie (N1T)

1e divisie (N2)

2e divisie (N3)

Degradatie

Tenminste 1
scheidsrechter:
*laatste in ranking
*één na laatste in
ranking in afweging
met promovendus
nr.2 uit N1T
*op aanwijzing:
tenminste 5 jaar N1E
waarvan 3 jaar in de
onderste groep
*Daarnaast op
vrijwillige basis

Tenminste 2 scheidsrechters:
*laatste in ranking
*op aanwijzing: tenminste 5 jaar N1T
waarvan 3 jaar in de onderste groep
beoordelingen en in de midden onder
of onderste groep in de TT “geplaatst”
*op aanwijzing: overige in afweging
met promovendus nr.4 en hoger uit
N2

Tenminste 2, maximaal 4
scheidsrechters:
*laatste in ranking
*op aanwijzing: tenminste
5 jaar N2 waarvan 3 jaar in
de onderste groep
Beoordelingen en in de
midden onder of onderste
groep in de TT “geplaatst”
*op aanwijzing: overige in
afweging met
promovendus nr.5 en
hoger uit N3

Geen directe
degradatie. Wel
afweging of de laagste
4 scheidsrechters, die
in de Onderste groep
staan nog capabel zijn
om in de N3 te fluiten
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Wat

Eredivisie (N1E)

Topdivisie (N1T)

1e divisie (N2)

Criteria voor
degradatie (bij
aanwijzing)

*resultaten in
vergelijking met
Beoordeling van de
laatste 3 jaar en TT
van laatste 24
maanden

Minstens 4 beoordelingen ontvangen
hebben
*Indien in de laatste 5 jaar N1T 3 jaar
in de onderste groep Beoordelingen
en in de midden onder of onderste
groep in de TT “geplaatst”
* Minder dan de helft +1 van het
aantal wedstrijden in de nationale
competitie gefloten hebben.

Promotie

geen

Criteria voor promotie
(bij aanwijzing)

N.v.t.

Tenminste 1 scheidsrechter:
*nr.1 in de ranking van de
beoordelingen
*nr.2: aanwijzing en in afweging met
degradant op één na laatste plaats
N1E
*nr.3 en hoger als er plaatsen
openvallen in de N1E groep en altijd
in afweging met degradant op één na
laatste plaats N1E
*4 en hoger: aanwijzing en in
afweging met de degradant(en) op
aanwijzing van de N1E.
Eén van de voorwaarden in het
meerjarenbeleidsplan is om aan de
nieuwe Eredivisiescheidsrechters
aanvullende eisen te stellen in het
kader van representativiteit (o.a.
kleding) en verbale communicatie,
conform de richtlijnen van de WHO
(Wereld Gezondheid Organisatie):
BMI maximaal 30, buikomvang
maximaal 102 cm voor mannen en 88
cm voor vrouwen en geen te hoge
bloeddruk (140/ 90) en een goede
visus (0,8).
Minstens 6 beoordelingen ontvangen
hebben
*Tenminste de helft +1 van het aantal
wedstrijden in de reguliere competitie
hebben gefloten in de Nationale
competitie
*in de topgroep beoordelingen (of
indien die geschoond is, in de
middenboven groep van de BB)
*in de topgroep of middenboven
groep in TT
*Voorrang voor jongeren en vrouwen

*Indien in de laatste 5 jaar
N1T 3 jaar in de onderste
groep Beoordelingen en in
de midden onder of
onderste groep in de TT
“geplaatst”
* Minder dan de helft +1
van het aantal wedstrijden
in de nationale competitie
gefloten hebben.
Tenminste 3
scheidsrechters:
*nr.1 in de ranking
*nrs.2 en 3: aanwijzing
*nr.4 en hoger: aanwijzing
en in afweging met
degradant(en) op
aanwijzing vanuit N1T

*Tenminste de helft +1 van
het aantal wedstrijden in
de reguliere competitie
hebben gefloten in de
Nationale competitie
*in de topgroep
beoordelingen (of indien
die geschoond is, in de
middenboven groep van de
BB)
*in de topgroep of
middenboven groep in TT
*Voorrang voor jongeren
en vrouwen
*Uitzicht om binnen 5 jaar
te promoveren naar N1E
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2e divisie (N3)

Tenminste 4
scheidsrechters:
*nr.1 in de ranking
*nrs.2 t/m 4:
aanwijzing
*nr.5 en hoger:
aanwijzing en in
afweging met
degradant(en) op
aanwijzing vanuit N2

*Tenminste de helft
+1 van het aantal
wedstrijden in de
reguliere competitie
hebben gefloten in de
Nationale competitie
*in de topgroep
beoordelingen
(of indien die
geschoond is, in de
middenboven groep
van de BB)
*in de topgroep of
middenboven groep in
TT
*Voorrang voor
jongeren en vrouwen
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Internationaal
We kennen binnen onze nationale scheidsrechters ook een groep internationale scheidsrechters en
binnen onze nationale juryleden ook een groep internationale supervisors. De toelatingseisen voor
deze groepen worden niet in dit beleidsstuk behandeld, maar zijn op te vragen bij de voorzitter
Arbitrage respectievelijk het hoofd juryleden en internationale supervisors.

Scheidsrechter Eredivisie, N1E
Groepssamenstelling
De N1E-groep is de hoogste groep in de Nederlandse zaalcompetitie. Deze scheidsrechters zijn de
topscheidsrechters van Nederland en de eisen die aan hen worden gesteld zijn daar een weergave
van.
De totale N1E-groep bestaat uit maximaal het aantal scheidsrechters dat nodig is om alle
eredivisiewedstrijden te bemensen plus zes.
Scheidsrechters uit andere landen kunnen in Nederland op het hoogste niveau maximaal drie jaar
actief zijn. Daarna worden ze automatisch opgenomen in de nationale reguliere PD-regeling.
Meerjarenbeleidsplan
In het kader van het meerjarenbeleidsplan zijn er aanvullende eisen gesteld aan de nieuwe
Eredivisiescheidsrechters in het kader van hun representatie (o.a. kleding) en verbale
communicatie. We volgen de richtlijnen van de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie):
• BMI maximaal 30, buikomvang maximaal 102 cm voor mannen en 88 cm voor vrouwen en geen
hoge bloeddruk (maximaal 140/ 90).
• Daarnaast dient men te beschikken over een goede visus (0,8).
Deze eisen voor nieuwe Eredivisiescheidsrechter gaan in met ingang van het seizoen 2020-2021.
Toelating tot N1E-groep bij aanvang van het seizoen
Een scheidsrechter die op basis van het resultaat van het vorige seizoen in de N1E-groep is
geplaatst en heeft voldaan aan de onderstaande eisen, wordt toegelaten tot de N1E-groep.
1. Hij heeft de spelregeltoetsen volgens de norm behaald.
2. Hij is minstens 4 keer per maand inzetbaar (of voor minstens 3x per maand, in relatie met
een andere functie en goedgekeurd door de groepscoördinator).
3. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
4. Indien hij 60 jaar of ouder is of nieuw is in de N1E-groep, heeft hij een anamneseformulier
ingevuld, waarna de door de Nevobo aangewezen arts een positief advies heeft gegeven over
zijn mogelijkheden om te kunnen functioneren als official in deze aanwijsgroep.
5. Hij heeft de module e-score en juryberaad in de afgelopen vier jaar gevolgd.
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Scheidsrechter Topdivisie, N1T
Groepssamenstelling
De N1T-groep is de op een na hoogste groep in de Nederlandse competitie. Deze scheidsrechters
zijn in potentie in staat (of zijn in staat geweest) om op het hoogste niveau van Nederland te fluiten.
De eisen die aan hen worden gesteld zijn daar een weergave van.
De totale N1T-groep bestaat uit maximaal het aantal scheidsrechters dat nodig is om alle
Topdivisiewedstrijden te bemensen plus vier.
Toelating tot N1T-groep bij aanvang van het seizoen
Een scheidsrechter die op basis van het resultaat van het vorige seizoen in de N1T-groep is
geplaatst en heeft voldaan aan de onderstaande eisen, wordt toegelaten tot de N1T-groep.
1. Hij heeft de spelregeltoetsen volgens de norm behaald.
2. Hij is minstens 4 keer per maand inzetbaar (of minstens 2 keer per maand in relatie met
een andere functie, goedgekeurd door de groepscoördinator).
3. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
4. Indien hij 60 jaar of ouder is, of nieuw is in de N1T-groep heeft hij een anamneseformulier
ingevuld, waarna de door de Nevobo aangewezen arts een positief advies heeft gegeven
over zijn mogelijkheden om te kunnen functioneren als official in deze aanwijsgroep.
5. Indien hij nieuw is in de N1T-groep volgt hij de eerstvolgende VS4-Top opleiding en heeft
deze binnen één jaar na de start met goed gevolg afgesloten met een eindgesprek.
6. Hij heeft de module e-score en juryberaad in de afgelopen vier jaar gevolgd.

Scheidsrechter 1e divisie, N2
Groepssamenstelling
De N2-groep fluit in de 1e divisie en bestaat uit maximaal het aantal scheidsrechters dat nodig is om
alle 1e divisie wedstrijden te bemensen plus tien.
Toelating tot N2-groep bij aanvang van het seizoen
Een scheidsrechter die op basis van het resultaat van het vorige seizoen in de N2-groep is geplaatst
en heeft voldaan aan de onderstaande eisen, wordt toegelaten tot de N2-groep.
1. Hij heeft de spelregeltoetsen volgens de norm behaald.
2. Hij is minstens 3 keer per maand inzetbaar (of minstens 2 keer per maand in relatie met een
andere officialfunctie of op eigen verzoek, goedgekeurd door de groepscoördinator).
(bij 2 keer per maand beschikbaarheid, telt deze scheidsrechter voor de helft mee bij het
bepalen van de totale groepsgrootte)
3. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
4. Indien hij 60 jaar of ouder is heeft hij een anamneseformulier ingevuld, waarna de door de
Nevobo aangewezen arts een positief advies heeft gegeven over zijn mogelijkheden om te
kunnen functioneren als official in deze aanwijsgroep.
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Scheidsrechter 2e divisie, N3
Groepssamenstelling
De N3-groep fluit in de 2e divisie en bestaat uit maximaal het aantal scheidsrechters dat nodig is om
alle 2e divisiewedstrijden te bemensen plus twintig of meer om een lagere structurele
beschikbaarheid van de scheidsrechters te kunnen accepteren.
Toelating tot N3-groep bij aanvang van het seizoen
Een scheidsrechter die op basis van het resultaat van het vorige seizoen in de N3-groep is geplaatst
en heeft voldaan aan de onderstaande eisen, wordt toegelaten tot de N3-groep.
1. Hij heeft de spelregeltoetsen volgens de norm behaald.
2. Hij is bij voorkeur 3 van de 4 weken inzetbaar, maar minstens 2 van de 4 weken inzetbaar.
Een daarvan afwijkende inzetbaarheid kan alleen maar met instemming van de
Groepscoördinator. (bij 2 van de 4 weken of minder telt deze scheidsrechter voor de helft mee
bij het bepalen van de totale groepsgrootte)
3. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
4. Indien hij 60 jaar of ouder is heeft hij een anamneseformulier ingevuld, waarna de door de
Nevobo aangewezen arts een positief advies heeft gegeven over zijn mogelijkheden om te
kunnen functioneren als official in deze aanwijsgroep.
VS4-kandidaten
Een nieuwe N3-scheidsrechter is verplicht om in zijn eerste seizoen in de N3-groep de VS4opleiding te volgen. Hij dient daarbij uiterlijk in één jaar deze opleiding, middels het behalen van de
PvB, te hebben afgerond.
De kandidaat krijgt uiterlijk 1 februari in zijn eerste jaar een tussenevaluatie van zijn fluitprestaties
door de groepscoördinator. De groepscoördinator haalt hiervoor informatie bij de leercoach,
technisch coördinator en indien gewenst bij zijn scheidsrechtercoach. Indien hieruit volgt dat hij
aantoonbaar onvoldoende niveau heeft voor de N3-groep, stroomt hij direct terug naar de regio.
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Algemeen voor zaal- en zitvolleybal
Aanwijsgroepen
De beschikbare scheidsrechters zijn ten behoeve van de aanwijzing verdeeld in aanwijsgroepen. De
indeling in de aanwijsgroepen wordt vastgesteld na de jaarlijkse PD-vergadering door de
groepscoördinator, de technisch coördinator en de aanwijzer(s) van het betreffende niveau (hierna
te noemen het groepskader). De aanwijsgroepen kunnen ten gevolge van de beoordelingen en de
teamtevredenheid gedurende het seizoen van samenstelling wijzigen.
De indeling in aanwijsgroepen vindt plaats op basis van de gemiddelde rangvolgorde gedurende
twee afgelopen seizoenen en het lopende seizoen. Waarbij in een aflopende reeks de resultaten
van eerdere jaren meetellen; 100%, 65% en 35%. (huidige seizoen 100%, vorig seizoen 65%, twee
seizoenen daarvoor 35%).
Aanwijzing
Daarnaast wordt gekeken, volgens het principe “de juiste man op de juiste plaats”, naar de functie
als 1e scheidsrechter en 2e scheidsrechter bij dames c.q. heren ten behoeve van de optimale
aanwijsmogelijkheden. Hiertoe wordt door de technisch coördinator aan de hand van de AISranking, gemodificeerd per niveau, deze rangvolgorde lijsten per functie aangeleverd aan de
aanwijzer.
Scheidsrechters kunnen, indien de spelregeltoetsen voor dat niveau voldoende zijn afgesloten, ook
op een lager niveau dan waartoe ze als aanwijsgroep behoren, worden ingedeeld en aangewezen.
Het aanwijzen volgens het gelijkheidsbeginsel dat iedereen alles en in gelijke mate moet fluiten is
geen automatisme in de nationale competitie.
De groepscoördinator kan besluiten om scheidsrechters hoger in te schalen op basis van positieve
ontwikkeling en talentontwikkeling. Hij kan besluiten, na signalen van en in overleg met de
aanwijzer en/of technisch coördinator, een scheidsrechter lager in te schalen bij regelmatige
afmeldingen in het lopende seizoen, bij onvoldoende beschikbaarheid of bij duidelijk mindere
prestaties dan zijn gemiddelde waarop hij is ingedeeld.
De aanwijzers zijn autonoom in het aanwijzen van de scheidsrechters en de SRBB’ers/juryleden.
Enkel de PD-wedstrijden, de halve finales en de finales van de Nationale Beker, de Supercup en de
play offs zullen worden overlegd met de groepscoördinator Eredivisie.
Scheidsrechters die in het eerste jaar in een aanwijsgroep fluiten zullen de eerste zeven wedstrijden
van het seizoen daar waar nodig en indien mogelijk, alleen maar begeleid worden.
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Ranking
Om tot een afrondende eindranking per seizoen te komen, wordt naast de beoordelingen van dat
seizoen, ook de eindranking van de twee voorafgaande jaren gebruikt. De
teamtevredenheidsformulieren worden daarnaast gebruikt om het geheel te complementeren. De
scheidsrechters krijgen per seizoen beoordelingen van zo veel mogelijk verschillende beoordelaars
om een gelijk beeld te krijgen. De teamtevredenheidsformulieren worden gebruikt door de
aanwijzer juryleden/ SRBB’ers om de juiste juryleden/ SRBB’ers aan te wijzen bij scheidsrechters.
Om in de eindranking opgenomen te worden ten behoeve van promotie dienen er minstens de
helft van het aantal reguliere wedstrijden in de nationale competitie en beker plus één gefloten te
zijn. Scheidsrechters kunnen gedurende het seizoen realtime hun ranking in de aanwijsgroep zien
binnen het AIS. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan het groepskader.
Spelregeltoets
De toets wordt voor alle officials afgenomen via internet, waarbij een tijdspanne op de test zit voor
alle nationale officials in de Top- en Eredivisie. Bij de test mag het spelregelboekje en de HIA
worden gebruikt als hulpmiddel. Het aantal vragen en de normering wordt door de taakgroep
Spelregels en de werkgroep Arbitrage bepaald.
Er zullen met ingang van het seizoen 2019-2020 twee toetsen worden afgenomen. Eén bij aanvang
van het seizoen en één rond de jaarwisseling.
De official die de spelregeltoets bij aanvang van het seizoen niet of niet met goed gevolg heeft
afgelegd krijgt één schriftelijk herkansing die uiterlijk voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt
afgenomen. Indien deze toets wederom niet met een goed gevolg wordt afgelegd, krijgt hij een
laatste mondelinge herkansing die uiterlijk 1 maand nadat het resultaat van de laatste toets bekend
is, wordt afgenomen. Zolang hij zijn spelregeltoets niet heeft gehaald, wordt hij niet aangewezen.
Voor een mondelinge herkansing worden geen reiskosten vergoed.
Ditzelfde traject geldt voor de tweede spelregeltoets die rond de jaarwisseling wordt afgenomen.
M.u.v. het feit dat er na het niet behalen van de tweede toets er ook een overleg plaatst vindt met
de groepscoördinator over de verder te nemen maatregelen voor deze official voor de rest van dit
lopende seizoen.
Internationale scheidsrechters worden via de CEV of FIVB onderworpen aan een internationale
spelregeltoets en kunnen, indien er een recent positief resultaat kan worden overlegd, vrijgesteld
worden van de nationale spelregeltoets bij aanvang van het seizoen. Voor de tweede toets worden
geen vrijstellingen verleend.
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Promotie/degradatie
Er promoveert altijd één scheidsrechter naar de naast hogere aanwijsgroep.
De nummer 1 uit de geschoonde ranking (diegenen die niet voor promotie in aanmerking (willen)
komen, worden daaruit gefilterd), promoveert naar de naast hogere aanwijsgroep.
De andere promotieplaats(en) worden aangewezen door een besluit van het groepskader (het
groepskader bestaat uit de groepscoördinator, de aanwijzer(s) en de technisch coördinator van de
betreffende aanwijsgroep).
Het besluit over de andere promotieplaatsen is mede gebaseerd op het advies van de coördinator
van de Masterclass. Hierbij wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om jonge en/of
vrouwelijke scheidsrechters die voldoende niveau hebben door te laten stromen. Ze dienen wel in
de Top groep van de beoordelingen (of indien die geschoond is in de Midden-boven groep) en in de
Midden-boven groep van de teamtevredenheid geëindigd te zijn.
De promotiemogelijkheden van deze overige promovendi worden afgewogen ten opzichte van de
op de voorlaatste plaats geëindigde scheidsrechter van de naast hogere groep.
Er degraderen twee scheidsrechters naar de naast lagere aanwijsgroep. De op de laatste plaats van
de beoordelingen geëindigde scheidsrechter degradeert altijd. Daarnaast wordt door het
groepskader een tweede degradant aangewezen. Hiervoor komen met name scheidsrechters in
aanmerking, die in de laatste vijf jaar drie keer in de onderste groep beoordelingen en in de
midden-onder of onderste groep in de TT zijn “geëindigd”. En de scheidsrechters die minder dan de
helft plus één van het aantal wedstrijden in de betreffende divisie gefloten hebben. Voor de
degradatiekandidaten geldt dat het nooit als een verrassing kan/mag komen, omdat de
groepscoördinator in de loop van het seizoen de voortgang met deze scheidsrechter(s) heeft
besproken.
Van de vier scheidsrechters die de laatste plaatsen bezetten in de eind ranking van de 2e divisie,
wordt door de groepscoördinator bepaald of zij voldoende niveau hebben voor de N3-groep. Indien
deze conclusie negatief is, stromen zij terug naar de regio.
Sabbatical
Een official kan verzoeken om voor een bepaalde periode niet te worden aangewezen. Dit verzoek
wordt in principe gehonoreerd behalve indien blijkt dat op deze regeling in het recente verleden al
een beroep is gedaan. In dat geval wordt het verzoek inhoudelijk beoordeeld door de vergadering
van de groepscoördinatoren. Een periode niet fluiten vanwege ziekte, zwangerschap,
ziekenhuisopname en andere overmacht situaties. worden niet als sabbatical aangemerkt. Deze
scheidsrechters stromen weer in hun op oude niveau, mits de periode korter is geweest dan één
seizoen in de desbetreffende discipline. Daarna wordt met de groepscoördinatoren overlegd op
welk niveau de scheidsrechter terugkeert. Bij gebleken optimale resultaten, kan de official
tussentijds naar het hogere niveau terugkeren.
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De periode van stoppen heeft het volgende gevolg voor de scheidsrechter:
Niet gefloten
Gevolg
Deel van het seizoen
Ranking wordt gehanteerd en uitstroom wordt toegepast.
Scheidsrechter kan niet promoveren.
1 jaar
Scheidsrechter wordt ingedeeld in zijn laatste codegroep, mits hij het
jaar daarvoor niet regulier gedegradeerd is.
Voor de Eredivisie geldt, dat de scheidsrechter wordt ingedeeld in de
Topdivisie. Uiterlijk 1 december wordt bepaald door de
groepscoördinator van de Eredivisie of hij op basis van zijn prestaties
direct terug kan keren naar de Eredivisie.
2 jaar
Scheidsrechter wordt ingedeeld in de naast lagere codegroep. Uiterlijk
1 december wordt bepaald door de groepscoördinatoren van de
codegroep en de oorspronkelijke codegroep waar hij toebehoort of hij
op basis van zijn prestaties direct terug kan naar zijn oorspronkelijke
codegroep.
N3-scheidsrechter wordt ingedeeld in zijn eigen codegroep. Uiterlijk 1
december wordt bepaald of hij op basis van zijn prestaties moet
terugstromen naar de regio.
3 jaar en meer
Scheidsrechter wordt ingedeeld in overleg met de betreffende
groepscoördinatoren in de juiste codegroep.
N3-scheidsrechter wordt ingedeeld in zijn eigen codegroep en krijgt
een leercoach toegewezen van de VS4-opleiding. Uiterlijk 1 december
wordt bepaald of hij op basis van zijn prestaties moet terugstromen
naar de regio.
Te allen tijde dient men in het bezit te zijn van een geldige officiallicentie, om terug te keren naar
het eigen scheidsrechtersniveau. Zie daarvoor de licentievoorwaarden.
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Juryleden, SRBB-ers en NTO’s
Jurylid
Omschrijving
Onder de taken van een jurylid vallen de technische taken en daarnaast zijn zij actief in de functie
scheidsrechterbegeleider/beoordelaar. Een technisch jurylid voert uitsluitend de technische taken
uit. Juryleden worden ingezet bij wedstrijden in de Eredivisie, in de halve finales en in de finales van
de bekerwedstrijden en bij de Supercup
Groepssamenstelling
De groep juryleden bestaat uit maximaal 20 officials. Voor de aanwijzing vallen zij onder de
groepscoördinator Eredivisie. Wat betreft de inhoud van hun functioneren vallen zij onder de
voorzitter van de taakgroep Juryleden en Internationale Technical Supervisors (hierna te noemen
voorzitter TJITS). Er wordt onderscheid gemaakt in juryleden die scheidsrechters beoordelen en
juryleden die enkel de technische aspecten rond een wedstrijd voor hun rekening nemen.
(technische juryleden)
Instroom
Nieuwe juryleden kunnen op verschillende manieren instromen door:
• Een onderbouwd verzoek in te dienen bij de groepscoördinator Eredivisie als iemand meent dat
hij geschikt is als jurylid.
• Voorgedragen te zijn door de groepscoördinator N1T, N2 of N3 als hij al
scheidsrechterbegeleider/beoordelaar op een lager niveau is.
• Een voordracht van de groepscoördinator Eredivisie.
• Een voordracht van de voorzitter TJITS.
De groepscoördinator Eredivisie en de voorzitter TJITS beslissen in een gezamenlijk overleg over
toelating tot jurylid. Ze baseren hun beslissing op de door de persoon ingebrachte ervaring en
competenties. De andere leden van de TJITS worden hierbij geconsulteerd.
Een kandidaat jurylid wordt pas definitief toegelaten als hij minimaal drie wedstrijden met goed
gevolg stage heeft gelopen.
Toelating tot jurygroep bij aanvang van het seizoen
Een jurylid dat heeft voldaan aan de onderstaande eisen wordt toegelaten tot de groep juryleden.
1. Hij heeft de module e-score en juryberaad in de afgelopen vier jaar gevolgd.
2. Hij heeft de spelregeltoets volgens de norm behaald.
3. Hij is minstens 2 keer per maand beschikbaar.
4. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
5. Indien hij 70 jaar of ouder is heeft hij een anamneseformulier ingevuld, waarna de door de
Nevobo aangewezen arts een positief advies heeft gegeven.
6. Hij conformeert zich tot het dragen van de voorgeschreven kleding.
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Aanwijsgroepen
Na toelating wordt het jurylid ingedeeld in vier aanwijsgroepen die elk jaar door de voorzitter TJITS
op de jaarlijkse bijeenkomst van de taakgroep Juryleden voorafgaande aan het nieuwe seizoen,
worden medegedeeld:
A: De groep die de Internationals beoordeelt als 1e scheidsrechter
B: De groep die de ervaren Eredivisiescheidsrechters beoordeelt als 1e scheidsrechter
C: De groep die de nieuwe Eredivisie scheidsrechters beoordeelt.
D: De niet beoordelende technisch juryleden.
Overigens vallen alle juryleden vanuit groep A, B en C automatisch ook onder groep D.
Beoordelende juryleden kunnen deze taak uitoefenen tot hun 70e jaar. Daarna zal van jaar tot jaar
en van persoon tot persoon, bekeken worden door de taakgroep Juryleden of het beoordelen van
scheidsrechters nog tot de competentie van deze persoon behoort. Indien dit niet het geval is, dan
kan deze persoon wel nog nieuwe eerste en tweede jaars N1E-scheidsrechters en nieuwe N1Tscheidsrechters op hun niveau begeleiden.

Scheidsrechterbegeleider/beoordelaar (SRBB)
Groepssamenstelling
De groep scheidsrechterbegeleiders/beoordelaars bestaat uit zo veel mogelijk beschikbare en
competente officials en worden ingezet bij wedstrijden in Top-, 1e- en 2e divisie. De groepsgrootte
wordt bepaald door de desbetreffende groepscoördinator.
De inzet van SRBB-ers op welk niveau wordt bepaald aan het begin van elk seizoen in het overleg
van de groepscoördinatoren. Daarbij wordt de tevredenheid over de SRBB-ers meegewogen.
Toelating tot SRBB-groep bij aanvang van het seizoen
Een scheidsrechterbegeleider/beoordelaar die heeft voldaan aan de onderstaande eisen wordt
toegelaten tot de groep scheidsrechterbegeleiders/beoordelaars.
1. Hij heeft de workshop scheidsrechterbegeleider/beoordelaar volledig bijgewoond.
2. Hij heeft de spelregeltoets volgens de norm behaald.
3. Hij is minstens 2 keer per maand beschikbaar.
4. Hij heeft voor de Topdivisie ook de module e-score in de afgelopen vier jaar gevolgd
5. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
Indien een actieve nationale scheidsrechter als SRBB’ers wil functioneren, voldoet hij automatisch
aan het bovenstaande indien hij voldoet aan de eisen voor zijn eigen groep. Ten aanzien van de
beschikbaarheid geldt als eis dat hij, naast het fluiten, minimaal één keer per maand beschikbaar
moet zijn als scheidsrechterbegeleider/beoordelaar. Indien de beschikbaarheid op een hoger
niveau een nog hogere inzetbaarheid vraagt, kan hiervan worden afgeweken.
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Nationaal Technisch Ondersteunende Officials (NTO’s)
Lijnrechter Internationaal en Nationaal
Groepssamenstelling
De groep lijnrechters wordt ingezet bij wedstrijden in de Eredivisie, halve finales en finales van de
beker, de Supercup en kan worden ingezet bij internationale wedstrijden. Ook bij wedstrijden in de
Topdivisie kunnen lijnrechters uit deze groep aangewezen worden.
Zij vallen onder de groepscoördinator Eredivisie. Er is geen maximale groepsgrootte.
Ranking
De rangvolgordelijst wordt bepaald op basis van de ontvangen beoordelingen. De
groepscoördinator kan de ranking gebruiken om de aanwijzing voor bepaalde wedstrijden alleen
voor een bepaalde topgroep open te stellen.
Lijnrechtersopleiding
Een nieuwe lijnrechter is verplicht om voorafgaand aan zijn eerste seizoen in de nationale
lijnrechtergroep de lijnrechteropleiding te volgen. Hij dient daarbij uiterlijk binnen een jaar na deze
opleiding, de opleiding te hebben afgerond middels een voldoende optreden tijdens vier
wedstrijden. Dan wordt deze lijnrechter definitief opgenomen in de nationale lijnrechtergroep.
(deze vier wedstrijden kunnen onderdeel uitmaken van de opleiding in de praktijk of middels het
vlaggen in de nationale competitie op het hoogste niveau waar de lijnrechter voor aangewezen
wordt.)
Toelating tot lijnrechtergroep bij aanvang van het seizoen
Een lijnrechter die heeft voldaan aan de onderstaande eisen wordt toegelaten tot de
lijnrechtergroep.
1. Hij heeft de lijnrechtersopleiding met goed gevolgd gehaald.
2. Hij heeft de spelregeltoets volgens de norm behaald.
3. Hij is minstens 2 keer per maand beschikbaar of minimaal 8 wedstrijden beschikbaar per
seizoen.
4. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
5. Indien hij 60 jaar of ouder is heeft hij een anamneseformulier ingevuld, waarna de door de
Nevobo aangewezen arts een positief advies heeft gegeven over zijn mogelijkheden om te
kunnen functioneren als official in deze aanwijsgroep.
Een internationale scheidsrechter is te allen tijde bevoegd als lijnrechter te opereren
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De lijnrechters worden op de grond van de volgende criteria ingedeeld in de volgende twee
groepen:
Groep 1
Maximaal 55 jaar en voldoen aan de medische eisen gesteld door de FIVB, welke onder meer zijn
BMI maximaal 30, buikomvang maximaal 102 cm voor mannen en 88 cm voor vrouwen en geen te
hoge bloeddruk (140/ 90) en een goede visus (0,8).
Groep 2
Geen beperkingen.
De indeling in de respectievelijke groepen geschiedt buiten de voornoemde criteria op voorspraak
van de aanwijzer lijnrechters door de groepscoördinator Eredivisie.
De plaatsing in een groep bepaalt het niveau waarop men wordt aangewezen.
Groep 1
• Alle officiële wedstrijden georganiseerd door de afdeling evenementen van de Nevobo.
• Alle oefenwedstrijden van alle nationale teams (oefeninterlands van nationale jeugdteams
kunnen bemenst worden door verenigingslijnrechters).
• De Europacupwedstrijden van de verenigingen.
• De bekerfinale(s) en Supercup.
Groep 2
• De competitiewedstrijden in de Eredivisie en eventueel Topdivisie.
• De wedstrijden in het nationaal bekertoernooi tot en met de halve finales.
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Zitvolleybalscheidsrechter
Groepssamenstelling
De zitvolleybalscheidsrechters fluiten in de Eredivisie en 1e divisie. Deze groep bestaat uit minimaal
het aantal scheidsrechters dat nodig is om alle Eredivisie en 1e divisiewedstrijden te kunnen
bemensen. Deze groep wordt jaarlijks vastgesteld door het groepskader.
Aanwijzing
Bij de aanwijzing wordt gekeken, volgens het principe “de juiste man op de juiste plaats”, naar de
functie als 1e scheidsrechter en 2e scheidsrechter bij de dames/heren. Dit alles ten behoeve van de
optimale aanwijsmogelijkheden.
Het aanwijzen volgens het gelijkheidsbeginsel dat iedereen alles en in gelijke mate moet fluiten is
niet van toepassing in het zitvolleybal.
Ranking
Alleen de teamtevredenheidsformulieren en de drie jarenranking worden gebruikt om tot een
afrondende eindranking per seizoen te kunnen komen. De scheidsrechters krijgen per seizoen
begeleiding van zo veel mogelijk verschillende begeleiders. De teamtevredenheidsformulieren
worden gebuikt door de aanwijzer om de juiste scheidsrechter op juiste wedstrijd in te zetten. En
ook om de juiste begeleiders toe te wijzen aan de daarom behoeftige scheidsrechters. In het
zitvolleybal wordt enkel begeleid.
ZVS-kandidaten
Een nieuwe scheidsrechter is verplicht om in zijn eerste seizoen de workshop ZVS-opleiding te
volgen. Hij dient daarbij binnen een jaar de opleiding te hebben afgerond.
De kandidaat krijgt na vier wedstrijden na de ZVS-opleiding een tussenevaluatie van zijn
fluitprestaties door de groepscoördinator. De groepscoördinator haalt hiervoor informatie op bij de
eventuele leercoach, de technisch coördinator en indien gewenst bij zijn scheidsrechtercoach.
Toelating tot zitvolleybalscheidsrechtersgroep bij aanvang van het seizoen
Een zitvolleybalscheidsrechter die op basis van het resultaat van het vorige seizoen in de
zitvolleybalgroep is geplaatst en heeft voldaan aan de onderstaande eisen, wordt toegelaten tot de
zitvolleybalgroep.
1. Hij heeft de spelregeltoets 1e divisie en lager en de toets spelregels zitvolleybal volgens de
voor hem geldende norm behaald.
2. Hij is bij voorkeur 2 keer per maand inzetbaar, maar minstens 1 keer per maand.
(bij 1 keer per maand telt deze scheidsrechter voor de helft mee bij het bepalen van de totale
groepsgrootte)
3. Hij is in het bezit van een geldige officiallicentie.
4. Indien hij 60 jaar of ouder is heeft hij een anamneseformulier ingevuld, waarna de door de
Nevobo aangewezen arts een positief advies heeft gegeven over zijn mogelijkheden om te
kunnen functioneren als official in deze aanwijsgroep.
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Promotie / degradatie
Binnen het zitvolleybal onderscheiden we een groep die 1e divisie fluit, alsmede een groep die
Eredivisie fluit. Er is geen vastgestelde PD-regeling. De groepscoördinator bepaalt, in overleg met
het groepskader en het hoofd zaalvolleybal welke scheidsrechters in de Eredivisie fluiten.

Beachvolleybalscheidsrechter
(onder contruction)
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