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Gedragscode Nevobo officials 
 

Gedragscode 
Het scheidsrechterskorps (scheidsrechter, teller, lijnrechter), 

scheidsrechterbegeleider/beoordelaar (verder te noemen “official”) neemt binnen de 

Nederlandse Volleybal Bond een bijzondere plaats in. Er wordt op je gelet en naar je 

geluisterd, ook als je niet in functie bent. Daarom levert een official tegenover derden geen 

openlijke kritiek op andere officials. Tegenover derden (spelers, publiek) mag je desgevraagd 

je eigen mening geven, maar doe dat zonder waardeoordeel over het optreden van een 

collega. Een mogelijk verschil van inzicht praat je onderling uit, niet in het openbaar. Het 

hoofd Zaal-, Zit- Beachvolleybal kan in overleg met de groepscoördinator en de voorzitter 

Arbitrage Nederland tegen een official een maatregel nemen indien hij handelt tegen deze 

gedragscode. Hiervoor dient altijd hoor/wederhoor te worden toegepast en de sanctie dient 

in verhouding te staan tot hetgeen is voorgevallen. De maatregel kan enkel betrekking 

hebben op het voor een bepaalde periode niet inzetten van de official. 

 

Gedraag je als official zodanig dat de aandacht van spelers en publiek zich volledig op de 

wedstrijd richt en niet op jou. Elke scheidsrechter wordt, zoveel mogelijk begeleid en 

beoordeeld op zijn functioneren door juryleden en scheidsrechterbegeleiders/beoordelaars. 

Verder worden er door de teams teamtevredenheidsformulieren ingevuld en door de 

scheidsrechter zelfreflectieformulieren. 

 

Een scheidsrechterbegeleider/beoordelaar maakt zich voor de wedstrijd als zodanig bekend. 

Een scheidsrechterbegeleider/beoordelaar praat na afloop altijd met de scheidsrechter. 

Scheidsrechterbegeleider/beoordelaar let uiteraard op de techniekbeoordeling, de uitstraling 

en het totale beeld van je optreden. In het algemeen wordt steeds meer gekeken naar de 

grote lijn van het aanleggen, het vasthouden van de technische lijn én het optreden/gedrag 

(communicatie, wijze van tekens geven, enzovoorts) van de scheidsrechter. 

 

Ook de persoonlijkheid van de scheidsrechter vormt een belangrijk onderdeel van de 

rapportage. Dit wordt bekeken aan de hand van je vaardigheden als scheidsrechter, met 

name op het effect dat deze heeft op het verdere wedstrijdverloop en hoe je overkomt bij de 

wedstrijddeelnemers. 

 

Als er klachten zijn over aanwijzing, indeling in een aanwijsgroep, begeleiding of beoordeling, 

kun je je richten tot je groepscoördinator. Vind je dat het gesprek met je groepscoördinator 

niet het gewenste resultaat oplevert, neem dan contact op met de coördinator Arbitrage op 

het hoofdkantoor of het hoofd arbitrage Zaal-, Zit- of Beachvolleybal. Dit geldt ook bij kritiek 

of wensen op een ander gebied. 
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Kritische verhalen, geuit in de wandelgangen, hoe interessant dan ook, dragen niet bij tot een 

goede onderlinge verstandhouding, lossen de problemen hier ook niet mee op en stralen 

geen professionele houding uit. 

 

Houd de eer van de official hoog en zorg voor een goede collegiale ondersteuning! 

 

 

 


