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Voorwoord van de voorzitter 
 
2019-2020 
Bijna halverwege de reguliere 
competities. Een paar wedstrijden nog 
dit jaar en dat zitten we alweer in 
2020. 
 
Wat heeft het ons opgeleverd. 
Vragen, vooral veel vragen van coaches en spelers 
ten aanzien van het spelen van de 2e bal. Deze is 
NIET vrijgegeven voor iedereen. Integendeel 
DRAGEN is nog steeds niet toegestaan. Enkel indien 
de bal niet 100% zuiver gespeeld wordt, de bal de 
intentie heeft om naar een speler van het “eigen” 
team gespeeld te worden, EN niemand, maar dan 
ook NIEMAND, kromme tenen krijgt van het spelen 
van die bal, dan kan die bal doorgaan. 
 
Nu zie ik op verschillende niveaus tot en met de 
Eredivisie dat dragen toegestaan wordt, maar ook 
dat tenenkrommende ballen doorgelaten worden, 
onder het motto, het is toch de 2e bal. Laten we 
ons idee daarover resetten en duidelijker zijn ten 
aanzien van spelers, coaches en publiek. 
 
We moeten onze sport verkopen, maar niet tot elke 
prijs. 
 
Verder komt er een spannende tijd aan voor onze 
nationale teams en onze internationale 
scheidsrechters. In januari hebben we een OKT van 
7 t/m 12 januari voor de vrouwen in Apeldoorn. We 
zullen daar geen Nederlandse scheidsrechters zien, 
wel tellers en lijnrechters. 
Onze internationale scheidsrechters zijn op dit 
moment actief in de Champions league en de CEV 
en de Challenge Cup van Europa. En niet te 
vergeten is Koos Nederhoed actief als Challenge 
Referee in China bij het WK voor clubteams. 
 

In januari hebben we ook het NK beachvolleybal 
indoor, de afsluiting van seizoen 2019. Verder 
kunnen we je melden dat de eerste deelnemer uit 
Volleybal Nederland die naar de Olympische Spelen 
mag een scheidsrechter is: Benno Meijer mag voor 
de derde keer naar de Paralympics in Tokyo voor 
het zitvolleybal. Verderop in dit bulletin lees je er 
meer over. 
 
In januari beginnen we met de Openclub 
wedstrijden. Op dit moment is de richtlijn van 
NOC/NSF, dat iedereen die direct te maken heeft 
met jeugd tijdens de wedstrijden een VOG 
verklaring moet laten zien aan zijn/haar sportbond. 
Anders kan er niet gefloten worden bij 
jeugdwedstrijden. Scheidsrechterbeoordelaars en -
begeleiders komen voor de scheidsrechters en niet 
voor de spelers, dus die zijn daar (voorlopig) van 
vrijgesteld. 
 
In mijn vorig voorwoord heb ik het gehad over 
klaarstaan van het ontvangende team. Uiteraard is 
“klaarstaan” een rekbaar begrip. Maar na een mini 
time out, (groeperen van het team na een 
gewonnen of verloren rally) mag je eerst het team 
waarschuwen sneller op te stellen en daarna kun je 
of sneller fluiten voor de opslag of komen ze 
terecht in de tabel van maatregelen voor 
spelophouden, omdat de voortgang van de 
wedstrijd belemmerd wordt. Een klein 
nuanceverschil. 
 
Al met al wens ik iedereen een heel prettige 
decembermaand, hele fijne feestdagen, veel plezier 
bij de toernooien in de kerst”vakantie”, een veilige 
jaarwisseling en hoop iedereen in januari weer met 
veel plezier op de bok te zien. 
 
Veel leesplezier! 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Broodje aap 
Indien bij de service de bal in 
het net wordt geserveerd, 
moet je als scheidsrechter 
wachten met fluiten totdat 
de bal op de grond valt. 

 
 
 
 
 
 
 
                          

  

 

 
Nee, de scheidsrechter moet direct 
fluiten als de bal niet door de 
passeerruimte gaat (dus ook als de 
bal niet over het net gaat). 
Hij mag niet wachten totdat de bal 
de grond raakt. 
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#DOESLIEF 
 
Op 21 november gooide de Nevobo het 
volgende bericht op FaceBook: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bijbehorende persbericht loog er 
niet om: 
“…krijgen de Nevobo kantoren de laatste 
maanden een stijgend aantal meldingen 
van onsportief gedrag.” 
 
‘Tegenpartij was erg asociaal en schold de 
scheidsrechter voortdurend uit. Helaas 
geen kaarten bij de hand. Meerdere 
waarschuwingen gegeven maar geen 
respect naar scheidsrechter en 
tegenstander!’ 
 
‘Geen sportieve opmerkingen maar op 
de personen gerichte negatieve 
opmerkingen. Dit hoort niet bij het volleybal 
en al helemaal niet bij een jeugdwedstrijd. 
Helaas heeft de scheidsrechter het niet 
goed meegekregen tijdens de wedstrijd.’ 
 
Ik ben toch ’s gaan nadenken of ik dat zelf 
ook meemaakt heb. En de eerlijkheid gebied 
te zeggen: Ja. 
Het eerste citaat maken we verder geen 
woorden aan vuil. 
 
Het tweede citaat is interessanter: Het is 
inderdaad zo dat je als scheidsrechter niet 
altijd goed meekrijgt wat er door het net 

 
allemaal gebeurt, laat  
staan op de tribune. Zeker als je 
alleen fluit heb je op 3½ meter 
hoogte je handen (en je hoofd) vol 
aan je primaire taken. Dus kan het 
heel goed gebeuren dat de 
scheidsrechter het tijdens de 
wedstrijd niet goed meekrijgt. 
 
Je merkt wel dat de sfeer omslaat maar om dat op 
bepaalde momenten of acties vast te pinnen waar je op 
kan ingrijpen is niet zo eenvoudig. Een stevig gesprek met 
beide aanvoerders doet op dat moment vaak wonderen. 
 
Wat verder in het persbericht opvalt, zijn de citaten die 
het publiek betreffen. Daar heb ik helaas ook ervaring 
mee. Eén keer als coach van een CMV-team waarbij een 
meisje van 11 (!) verzuchtte: ”Mijn vader is zo irritant” en 
ze had helemaal gelijk. Daar heb ik werk van gemaakt en 
na een goed gesprek met de jeugdcommissie is het nooit 
meer voorgekomen. Waaruit maar weer blijkt dat het echt 
helpt om er wat aan te doen! 
 
Het is me als scheidsrechter ook wel gebeurd dat er achter 
me iemand in het publiek zat die bij elk verloren punt 
luidkeels commentaar gaf. Mijn reactie was toen: “Niet op 
reageren, ik ben de neutrale SR, ik doe m’n werk goed en 
wat er op de tribune gebeurt is mijn zaak niet.” 
 
Dat zou ik nu anders doen. Juist als SR is het mijn taak om 
ervoor te zorgen dat een volleybalwedstrijd voor iedereen 
(spelers, begeleiding, arbitrage én publiek) een leuk 
evenement is. Zéker bij de jeugd waar het er allemaal wat 
informeler aan toegaat en de ouders vaak heel (te?) dicht 
op het veld zitten. 
 
Ik realiseer me nu dat de dochter van die irritante 
stoorzender waarschijnlijk door de grond is gegaan 
(misschien wel wekelijks) en ik had haar in bescherming 
moeten nemen. 
 
In de hogere regionen van de competitie vind ik het 
helemaal niet erg als er af en toe wat druk op de ketel 
staat. Bij een heerlijk killblok op die diagonaal van 2m03 
mag je ‘m best wel even aankijken! Maar dan weer door… 
 
Ik ben van dit persbericht geschrokken en dus ook meteen 
in de laptop geklommen om deze column te schrijven. 
 
Dit gaan wij NIET laten gebeuren! 
 
Tjerk Laan 
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Mogen wedstrijden gefilmd worden? 

 

Het filmen van wedstrijden voor privégebruik is toegestaan. Denk aan ouders die vanaf de 
tribune (delen van) de wedstrijd aan het opnemen zijn. 
Ook is het toegestaan om te filmen als deze beelden worden gebruikt om de wedstrijd te bestuderen en te 
analyseren om daarmee de sportprestaties te verbeteren. Dit zien wij als onderdeel van de overeenkomst die 
een lid met de vereniging is aangegaan en een scheidsrechter met de Nevobo. Hiervoor hoeft dan ook geen 
toestemming gevraagd te worden aan de spelers, tegenstanders en officials. 
 
LET OP: we hebben het in dat geval dan nog niet over 
publiceren! Als er wordt gefilmd met als doel de wedstrijden 
te kunnen analyseren, is het niet toegestaan om deze 
beelden ook te publiceren. 
 
Om beelden te mogen publiceren is óf de expliciete 
toestemming van de sporters/official nodig óf er moet sprake 
zijn van “gerechtvaardigd belang”. Denk bij gerechtvaardigd 
belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, promotie van de 
organisatie of beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang 
vallen. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook 
als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen. 
 
De Nevobo is van mening dat hij een gerechtvaardigd belang heeft voor het plaatsten van beelden van 
scheidsrechters die in actie zijn tijdens of rondom de wedstrijd ter promotie van de sport en van de 
rol/functie van arbitrage daarbinnen. Uiteraard wordt hierbij altijd getoetst of de foto gepast is. De 
mogelijkheid bestaat hiertegen bezwaar aan te tekenen. 
 
In andere situaties dan gedurende of rondom de wedstrijden zal vooraf altijd kenbaar worden gemaakt dat 
er foto’s worden gemaakt die eventueel ook gepubliceerd kunnen worden. Of er zal expliciet toestemming 
worden gevraagd voor het gebruik van bepaald beeldmateriaal. 
 

 
 
Update beleidsvisie arbitrage 2020-2024 
Vanaf juni 2015 werken we aan de invulling van de beleidsvisie arbitrage met het doel een zo optimaal mogelijk 
sportklimaat en sportplezier te realiseren voor alle betrokkenen. 
 
Met de keuze dat spelplezier te allen tijde voorop dient te staan voor spelers, coaches, toeschouwers, maar ook 
voor de official, is een nieuwe weg ingeslagen. Een weg die aansluit bij de veranderende wereld om ons heen en 
bij de veranderende behoeften van de volleyballer. In de kern komt het neer op (daar waar mogelijk) minder 
regulering, meer flexibiliteit en meer ruimte voor het spel. Vanaf het begin zijn we ons bewust dat het niet een 
visie is die morgen gerealiseerd is, maar van ons eist dat we een consequent beleid voeren. 
 
Beleid kan alleen maar succesvol zijn als het tijdig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd wordt. Uit de 
tussenevaluaties, onderzoeken, resultaten en feedback blijkt dat we op de goede weg zijn. Dat het einde van die 
weg nog niet in zicht is heeft te maken met de soms grote verschillen tussen belanghebbenden en niveaus, de 
moeilijkheid om iedereen te bereiken en de voortdurend evoluerende sport en maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Op 14 december a.s. wordt in de bondsraad namens het Beleidsteam Arbitrage en de Werkgroep Arbitrage, dan 
ook niet een volledig nieuwe beleidsvisie, maar herijking of te wel de update van de beleidsvisie arbitrage 2024 
gepresenteerd. 
 
Ben je benieuwd wat er in staat? Zie 3d: Herijking Arbitragebeleidsplan 
 

https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/bondsraad/
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”Mag ik uw handtekening” 
Zaterdag 12 oktober, ik had echt zin in mijn eerste competitiewedstrijd als 
1e scheidsrechter dit seizoen, met VS4-der Kevin Fung als 2e scheidsrechter. Arbitrage bijscholingen 
De heren van Haarlem tegen die uit Voorschoten, vorig jaar deze teams in en workshops SRBB 
Voorschoten gefloten, dus ik wist dat er twee fanatieke teams zouden In de periode november 2019 
staan die aan elkaar gewaagd zijn. t/m februari 2020 worden 
 maar liefst 40 arbitrage- 
De voorbereiding door Spaarnestad was als altijd perfect, met een bijscholingen georganiseerd voor 
leuke welkomstmail enkele dagen tevoren. Op tijd in de hal, dat regio- en nationale officials. Zo is 
bleek erg ruim op tijd want na enkele vijfsetters op veld 1 die dag, er voor iedereen wel een datum, 
was de uiteindelijke uitloop ruim een uur. Dat wachten was het locatie en/of onderwerp te vinden 
zeker waard, want de spannende wedstrijd waarin twee ploegen die/dat je schikt. 
speelden die elkaar door en door kennen, en voor elk punt  
werd geknokt in soms prachtige rally’s, werd een De onderwerpen van de bijscholingen 
net-geen-vijf-setter. Naar de scheidsrechters toe soms zijn: Kaartgebruik, Samenwerking, 
even fel in de emotie na puntverlies, maar steeds correct! intervisie, Techniek, Netsituaties. 
Die emotie mag ook, graag zelfs, want sport is emotie.  
Des te leuker om regelmatig een duimpje van spelers Deelname aan de bijscholingen is kosteloos, 
te krijgen na een beslissing in een lastige situatie, reiskosten zijn voor eigen rekening. 
‘scheids, goed gezien!’.  
 De workshops vinden doorgang bij minimaal 
 Maar voor mij was de ster 10 deelnemers en maximaal 25 deelnemers. 
 van de avond Casper, Vol = Vol, dus weer er snel bij. 
` Mini van de Week.  
 Na afloop van de wedstrijd Kijk op de activiteitenlijst op nevobo.nl of in 
 complimenteerde dit inschrijfformulier voor het actuele overzicht 
 ik hem met zijn shirt van data en locaties. 
 waarop alle namen  
 van de  Workshops SRBB 
Spaarnestad-spelers stonden. Voor de SRBB of scheidsrechters die als SRBB aan de 
‘Ja’, zei hij sip, ‘alle spelers staan slag willen, worden vier workshops georganiseerd. 
erop, maar die van de scheidsrechters De onderwerpen die aan bod komen zijn observeren, 
niet….’. Gelukkig was een stift snel reflecteren, evalueren middels de methoden 
gevonden en konden Kevin en ik onze STARR en ORCE. 
namen ook op het shirt van Casper  
schrijven. Wil je deze workshop(s) bijwonen, je kunt je inschrijven via  
 het inschrijfformulier, waar je ook de data en locaties 
Een cultuur waarin scheidsrechters aantreft. 
als gelijkwaardig aan de eigen  
clubspelers worden gezien: Licentiepunten voor 
Fantastisch!! nationale officials 
Hulde aan Spaarnestad! Als nationaal official kun je met 
 deze bijscholingen makkelijk je 
Dat de supporters op de tribune licentiepunten verzamelen. 
af en toe reclame voor  
Specsavers maakten bij hen Per bijscholing van drie uur kun 
onwelgevallige beslissingen je drie licentiepunten toevoegen 
is hen bij deze vergeven! aan je totaal. 
  
 Dus check je huidige totaal en bekijk 
Scheidsrechter of je deze extra licentiepunten nodig 
2e divisie, nodig hebt voor het verlengen van je 
René Schollaart in 2020 of later. 
  
  

https://www.nevobo.nl/activiteiten
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nat_Aanmeld_bijscholing_off_regio_1920
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nat_aanmeld_wksp_SRBB_2019-2020
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Vanuit de taakgroep Spelregels 
 

 

 
Naar aanleiding van vragen “uit het veld” zijn de onderstaande zaken besproken 
en besluiten genomen. Deze zijn met onmiddellijke ingang van toepassing. 
 

 
 

 
Liberoshirt 
Zoals in de spelregels vermeld staat, dienen de liberoshirts contrasterend 
te zijn ten opzichte van shirts van de andere teamleden. Het blijft de 
eindverantwoordelijkheid van de 1e scheidsrechter om hierover te 
beslissen of er met de betreffende liberoshirts gespeeld kan worden of niet. Echter, om 
eenduidigheid te creëren, zal elk shirt waarover twijfel bestaat voorgelegd worden aan de 
taakgroep Spelregels. Deze geeft een advies dat aan alle betrokken officials gecommuniceerd 
zal gaan worden. Daar waar de gegevens bekend zijn communiceren we dat ook met teamleiders. 
 
In het kader van spelplezier is het in de 1e divisie en lager toegestaan dat, in geval dat er met twee libero’s in 
een team wordt gespeeld, deze libero’s in een verschillend liberoshirt spelen. Beide liberoshirts moeten 
echter wel contrasterend van kleur zijn t.o.v. de shirts van de andere teamleden. 
 
In de Eredivisie en Topdivisie is het niet toegestaan twee verschillende liberoshirts te gebruiken. 
In de 1e divisie en lager wordt dit in het kader van spelplezier gedoogd. Wel blijft van kracht dat 
beide liberoshirts voldoende contrasterend moeten zijn met de andere teamleden. 
  
Leggings 
In de spelregels wordt uitsluitend vermeld dat het gebruik van “compressiemateriaal” is toegestaan. 
“Compressiemateriaal” kan gebruikt worden voor de armen en/of de benen. Voor de benen 
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen legging of maillot. Daar er door officials niet te 
controleren is waarvan sprake is, worden deze gelijkgesteld. Derhalve is het gebruik van leggings 
of maillots ook toegestaan. In de Eredivisie en Topdivisie dienen deze wit of zwart te zijn of de 
kleur van het tenue te hebben. Altijd geldt dat dit binnen het team uniform dient te zijn. 
  
Teken touché 
Door de FIVB is de richtlijn m.b.t. het touché teken bij “bal tegen plafond aan eigen zijde” met 
ingang van het seizoen 2018-2019 gewijzigd. Het is ook internationaal bekend dat dit nog niet in de 
spelregels is aangepast. In Nederland volgen wij de regels van de FIVB/CEV voor het hoogste niveau 
van de Nederlandse competitie. Tekens zijn voor alle officials op elk niveau gelijk (ja, in de 3e klasse 
en lager zijn tekens niet noodzakelijk maar als ze gebruikt worden zijn het wel dezelfde tekens). 
Dit betekent dat bij een bal, nadat deze is aangeraakt “uit” gaat aan de eigen kant van het team, 
het teken 24 (voor de scheidsrechters) en teken 3 (voor lijnrechters ) “bal is aangeraakt” gebruikt 
dient te worden. Voor een bal tegen het plafond aan de kant van de tegenstander blijft teken 15 
(voor de scheidsrechters) en teken 2 (voor de lijnrechters) ”bal uit” van toepassing. 
 
Het is bekend dat hier verschillende meningen en visies over circuleren. Wij conformeren ons echter 
per direct en volledig aan de FIVB richtlijn die van kracht is: “Rule 28 - Official hand signals: 11.3 
If a ball, after a team has played it with the 1st, 2nd or third hit, is out (e.g. touches the floor 
outside the playing court, touches an object outside the court, the ceiling or a person out of play, 
advertising panel, etc.) on its own side, the hand signal is "ball touched". Zie ook HIA 28.6. 
  
2e spelregeltoets, halverwege het seizoen 
Tijdens de startbijeenkomsten is (nogmaals) aangegeven dat halverwege het seizoen een tweede 
spelregeltoets afgenomen gaat worden. Echter, er is besloten om dit niet te doen. Reden hiervoor is dat er 
dit seizoen niet of nauwelijks spelregelwijzigingen zijn geweest en dat daardoor de hoeveelheid werk die het 
afnemen van een spelregeltoets met zich meebrengt, hiermee niet in verhouding staat. 
Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij de taakgroep Spelregels via arbitrage@nevobo.nl. 
 

 

 

mailto:arbitrage@nevobo.nl
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DWF: hoe om te gaan met invloeden van buitenaf 
Het DWF (digitale wedstrijdformulier) is een hele mooie tool. 
Handig omdat iedereen eigenlijk heel 
gemakkelijk een wedstrijd kan tellen. Geen 
ingewikkelde grote formulieren meer. 
Althans….. als DWF werkt. Afgelopen 
weekend ging het wat minder, maar dat zijn 
de uitzonderingen (gelukkig!). 
 
Een andere uitzondering is dat er van buitenaf 
“ingebroken” wordt op de lopende wedstrijd. 
Er zijn signalen van het toekennen van extra 
punten of het toevoegen van gele of rode 
kaarten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Een wedstrijd, die live bijgehouden wordt in 
DWF, is niet beveiligd. Dus iedereen met de 
inlogcode van de vereniging kan invloed 
uitoefenen op de telling of kaarten. Onze 
indruk is dat het plaatsvindt in minder 
dan 1% van alle wedstrijden. Maar 
desalniettemin is het zeer vervelend. 
 
In de werkgroep Arbitrage is een beleidslijn 
afgesproken hoe te handelen als er van buitenaf beïnvloeding is van de wedstrijd. Deze is heel simpel: 

• Tijdens de wedstrijd wordt bij het constateren direct overgegaan op het papieren formulier en aan het 
einde van de wedstrijd wordt gehandeld als bij resultaat invoeren. 

• De 1e scheidsrechter maakt melding van de beïnvloeding, door een opmerking in het DWF te maken én 
stuurt hierover een mailtje aan arbitrage@nevobo.nl. In dat mailtje vermeld de 1e scheidsrechter welke 
wedstrijd en welke beïnvloeding heeft plaatsgevonden. 

Met deze gegevens kunnen de afdelingen Wedstrijdzaken en ICT van de Nevobo kijken wat er te achterhalen is 
en kunnen verenigingen/leden hierop worden aangesproken en eventueel een account worden geblokkeerd. 
 
We willen nogmaals de oproep doen om hierover niet te communiceren op social media. Om twee redenen, 
namelijk maak geen slapende honden wakker én laten we niet de negatieve elementen van DWF uitvergroten. 
Zoals al eerder gezegd: het is waarschijnlijk niet meer dan 1% van de wedstrijden. 
 
****************************************************************************************** 
 

Vervolg uit ArbitrageBulletin nr.17: 

 

排球裁判在遠東區(香港) 
 
Nederlandse scheidsrechter Vester Peeters in Hong Kong: 
 
De randzaken zijn vaak allemaal goed geregeld en lijken 
op de hogere niveaus in Nederland, zoals paalbescherming 
op alle niveaus, verplicht aanvoerdersteken op shirt op 
alle niveaus etc. Daarentegen wordt bijv. de hoogte van 
het net gemeten met een normaal meetlint, want een 
meetlat is niet in de sporthal aanwezig. Het vinden van de 
sporthal is ook regelmatig een mooie uitdaging, want deze 
kan zich makkelijk op de 8e etage van een gebouw bevinden en van buiten bijna niet te zien zijn. Want op de 
beganegrond is bijvoorbeeld een grote markthal. 
 

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/12/01/update-storing-volleybal-nl-en-app-verholpen
mailto:arbitrage@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/08/05/vester-peeters-onze-scheids-in-hongkong
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Het niveau van het volleybal zelf daarentegen wisselt heel erg. 
Op alle niveaus worden de internationaal geldende regels gehanteerd en niet afgeweken 
zoals dat in Nederland tegenwoordig het geval is in de 1e divisie en lager. Wel gaan meeste wedstrijden over 
twee gewonnen sets. Spelerskaartencontrole gebeurt door wedstrijdleiding (gelukkig, want namen zijn door mij 
niet te lezen :-) en staan niet op volgorde van rugnr. op het wedstrijdformulier. Bij het outdoor spelen wordt er 
zelfs af en toe gespeeld met sets tot 21 en met 3e beslissende set tot 11. Zeker als er veel wedstrijden op één 
dag zijn (hier soms dagen als scheidsrechter van 9.00 tot 23.00 uur), de wedstrijden vertraagd zijn of uitgesteld 
vanwege regen. 
 
Door het volleybal heb ik veel lokale mensen leren kennen, wat een grote plus is. Voor elke wedstrijddag en 
locatie wordt wel een whatsapp-groep aangemaakt. Zonder whatsapp is het bijna onmogelijk om hier als 
scheidsrechter te fungeren. Bijna alle communicatie loopt via whatapp. Dat je vaak met een groep wordt 
aangewezen voor meerdere wedstrijden op één dag, waarbij je verschillende functies hebt bij wedstrijden (1e 
scheidsrechte, 2e scheidsrechter, lijnrechter, teller) maakt ook dat je collega’s eerder en beter leert kennen, 
hoewel de taal vaak een uitdaging blijft. Dat is ook te merken in wedstrijden als een team het een keer niet 
eens zou zijn met een genomen beslissing. Aanvoerders en coaches gaan eerder naar een collega dan naar mij, 
aangezien ze dan in het Chinees zich kunnen uitten in plaats van in het Engels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de lokale competities heb ik hier ook als lijnrechter en dit jaar als end court judge mogen fungeren in de 
VNL. Hoe volleybal leeft, bleek tijdens deze wedstrijden. Zeker als China speelde was het stadion helemaal vol 
met ruim 11.000 toeschouwers. Dat dit zeer serieus genomen wordt en alles tot in perfectie geregeld was bleek 
o.a. uit de voorbereiding. Want maar liefst vier avonden werden georganiseerd om alle protocollen e.d. te 
trainen en te oefenen. 
 
In het beachvolleybal zijn bijna alle wedstrijden op hetzelfde strand omdat de volleybalbond daar hun spullen 
heeft. Ook hier dienen de scheidsrechters voor de opbouw/afbreken van alles te zorgen. Vergeleken met 
Nederland hier hier eigenlijk het hele jaar door beachvolleybal gespeeld worden en lopen indoor en 
beachvolleybal vrijwel parallel aan elkaar. De weersomstandigheden (erg warm en hoge luchtvochtigdheid) 
maken een dag beachvolleybal een redelijk zware opgave. 
 
Scheidsrechteren in heel andere omgeving/cultuur is een erg mooie ervaring, waarbij je gemakkelijker in 
contact kom met locals en niet alleen met andere expats. Iedereen is behulpzaam en wil je helpen je weg te 
vinden. Mocht iemand een keer een kans krijgen op een dergelijke ervaring, grijp deze dan zeker aan! 
 
Iedereen veel succes en plezier met arbitreren, waar en op welk niveau dan ook. Wil je meer weten, neem dan 
gerust contact met me op. 
 
Groet vanuit Hong Kong, Vester Peeters (vester.peeters@officials.nevobo.nl) 

mailto:vester.peeters@officials.nevobo.nl
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2020, een Olympisch jaar voor Benno Meijer 
Maandag 21 oktober 2019, in de mailbox staat een bericht van Internationaal 
Zitvolleybalscheidsrechter Benno Meijer met ongeveer de volgende inhoud: 
 
 “Dit weekend heb ik de aanwijzing als scheidsrechter  
 mogen ontvangen voor de Paralympic Games in Tokyo  
 2020. Deze aanwijzing heb ik gelukkig kunnen accepteren!  
 De Paralympics worden gehouden van……..” 
  
 Het vervolg van de mail werd pas later gelezen. In eerste  
 instantie waren we vooral blij! 
 Blij voor Benno die al zijn 3e Paralympics mag gaan  
 beleven. Want ook in 2012 in Londen en in 2016 in Rio de  
 Janeiro was hij erbij. 
  
 We feliciteren Benno van harte met deze mooie  
 aanwijzing en wensen hem veel succes in de 
voorbereiding op de Paralympics die worden behouden van 25 augustus t/m 6 september 2020 in Tokyo. 
 
****************************************************************************************** 
 
Gouden en Zilveren Officialspelden 
Het uitreiken van zeer verdiende Gouden en Zilveren officialspelden gaat gelukkig gewoon door. Want we zijn 
en blijven heel blij en súper trots op al die scheidsrechters die week in week uit ons mooie volleybal mogelijk 
maken. 
Aan alle jubilarissen: Van harte gefeliciteerd met jullie dik verdiende officialspeld! 
 
De Gouden officialspeld werd uitgereikt aan: 
Marcel Korten, Marion ten Barge, Jan Gerritsen, 
Louis Spijkers en Henk Stemerdink. 
 
De Zilveren officialspeld was er voor: 
Erik-Jan Geneugelijk en Vaos Brouns 
 
****************************************************************************************** 
 
Kalender 
 5 dec. - 25 febr 2020 Diverse arbitrage bijscholingen, zie Activiteitenkalender 
 13/14 december 2019 Workshops VS4 Top opleiding 2019-2020, opgeven is mogelijk 
 14 december 2019 Workshop VS4 opleiding 2019-2020 
 14 december 2019 Workshop SRBB, onderwerp ORCE, Zwolle 
 3,4,5 januari 2020 NK Beach indoor in Aalsmeer 
 4 januari 2020 Voorronde VolleybalDirect Open (NOJK) 
 5 t/m 10 januari 2020 OKT Lange Mannen in Berlijn 
 7 tm 12 januari 2020 OKT Nederlands Damesteam in Apeldoorn 
 18 januari 2020 Workshop SRBB, onderwerp ORCE, Nieuwegein 
 19 januari 2020 Workshop VS4 + VS4 Top opleiding 2019-2020 
 25 januari 2020 Workshop SRBB, onderwerp STARR, Klarenbeek 
 15 februari 2020 Workshop SRBB, onderwerp STARR, Eindhoven 
 15 februari 2020 Praktijkdag VS4 + VS4 Top opleiding 2019-2020 
 15 februari 2020 1/2 Finale  VolleybalDirect Open (NOJK) 
 16 februari 2020 Finale Nationaal Bekertoernooi 
 11 april 2020 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 9 mei 2020 Finale Regionaal Bekertoernooi 
 

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/04/marcel-korten-onderscheiden-met-officialspeld
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/31/marion-ten-barge-is-gouden-scheids
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/29/goud-voor-scheidsrechters-longa59
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/29/goud-voor-scheidsrechters-longa59
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/29/goud-voor-scheidsrechters-longa59
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/11/13/zilver-voor-erik-jan-geneugelijk
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/25/zilver-voor-vaos-brouns
https://www.nevobo.nl/activiteiten
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nat_aanmeld_wksp_SRBB_2019-2020
https://www.volleybal.nl/nk-beach-indoor
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nojk-en-ngjk/
https://www.volleybal.nl/nieuws/lange-mannen-openen-hun-okt-tegen-europees-kampioen-servi%C3%AB
https://www.volleybal.nl/okt2020
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nat_aanmeld_wksp_SRBB_2019-2020
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nat_aanmeld_wksp_SRBB_2019-2020
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nat_aanmeld_wksp_SRBB_2019-2020
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nojk-en-ngjk/
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