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ArbitrageBulletin nr.19 14 mei 2020 

Voorwoord van de voorzitter 
 
Einde seizoen 2019-2020, 
start 2020-2021 
Het laatste bulletin is van vorig jaar 
december. Intussen is er veel 
gebeurd. Door omstandigheden zijn 
we nu bijna een half jaar verder met 
onze informatie, waarvoor excuses. 
 
Het seizoen is abrupt afgebroken, de Nevobo heeft 
in al haar wijsheid besloten een extra Topdivisie toe 
te voegen. Dat heeft consequenties voor iedereen 
die daarmee te maken heeft en daaronder. In 
overleg met het hoofdkantoor is besloten om in de 
Topdivisie de setting en de entourage zoveel 
mogelijk te handhaven van de huidige Topdivisie, 
maar de spelregels uit de 1e divisie en lager te laten 
gelden voor de Topdivisie. 
 
Hierdoor gaat de aanwijzer Topdivisie 
scheidsrechters de huidige 
Topdivisiescheidsrechters (inclusief de promovendi) 
komend jaar indelen in de Topdivisie heren, waarbij 
er elke week -één in Noord en één in Zuid- 
dameswedstrijden toegevoegd worden, waardoor 
deze scheidsrechters de feeling met het 
damesniveau blijven onderhouden. 
De Topdivisie dames en de 1e divisie heren worden 
straks bemenst door de huidige N2-groep, waarbij 
voor de 2e helft van het seizoen kandidaten voor 
promotie geplaatst gaan worden in de Topdivisie 
heren. 
De N3-groep gaat vervolgens de 1e divisie dames 
en de 2e divisie heren fluiten. De 2e divisie dames 
gaat in zijn geheel naar de regio. 
 
We hebben hier op vrije korte termijn over moeten 
besluiten, vandaar dat we niet in de gelegenheid 
waren om ook al jullie meningen te inventariseren. 
(Want zoals de KNVB omgaat met meningen van 
verenigingen zit ook niet lekker nietwaar?) Door de 
nieuwe Topdivisie zouden we mogelijkerwijs 30 
nieuwe scheidsrechters in korte tijd moeten 
opleiden tot dat niveau, waarbij we in deze tijd van 
COVID-19, noch de tijd noch de mogelijkheid 
hebben om bij elkaar te komen om een gedegen 
opleiding te kunnen realiseren. 
 
Door het aangepast niveau en de onderverdeling 
van de Topdivisie in (waarschijnlijk) Noord/Zuid, 

zullen de afstanden voor de scheidsrechters korter 
gaan worden en daardoor ook de reistijd. Ook om 
de verenigingen het teaminschrijfgeld niet ineens 
op Topdivisie-niveau te brengen is besloten om de 
vergoedingen voor de arbitrage de komende jaren 
aan te passen. 
 
Fluiten in de Eredivisie blijft € 65 (nadere info volgt 
zo spoedig mogelijk afhankelijk van de contracten 
die nu voorliggen. 
Fluiten Topdivisie levert een bedrag op van € 30. 
Fluiten 1e divisie wordt €20. 
Fluiten 2e divisie blijft € 12,50. 
Fluiten regio wordt en is € 10. 
 
Ik weet dat velen van jullie het niet voor het geld 
doen, (dan waren er allang een heleboel gestopt 
met fluiten), maar deze bedragen doen recht aan 
de verschillende niveaus en afstanden. (De 
kilometervergoeding blijft overigens 19ct/km). 
 
We zijn hard bezig met de voorbereiding van het 
komende seizoen. 
We proberen de startbijeenkomst te plannen op 5 
(en mogelijk 12) september, maar houden je 
uiteraard daarover op de hoogte. (mogelijk met een 
kleine groep in een grote zaal en met de rest op 
audio-visuele afstand) 
De Eredivisiebijeenkomst zal op een latere datum 
plaatsvinden. Ook de regiobijeenkomsten zullen zo 
snel mogelijk gepubliceerd worden. 
 
Op korte termijn hopen we iedereen te informeren, 
verenigingen, teams maar ook vooral jullie 
scheidsrechters over de verschillende 
consequenties van de voorgenomen maatregelen. 
 
Beachen, helaas maar waar, dit jaar geen nationale 
competitie. Mogelijk in september nog een 
nationaal kampioenschap, maar dat blijft koffiedik 
kijken. 
 
Voor zover er nog zoiets als vakantie bestaat, wens 
ik iedereen vooral veel gezondheid toe, blijf fit en 
hopelijk allemaal tot ziens in september 
 
 
Veel leesplezier! 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 
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Gelukkig, ik word beoordeeld 
Ik fluit zelf maximaal twaalf wedstrijden per 
seizoen in de Regio West; R1 dus 3e divisie en 
Promotieklasse. Slechts twaalf want op 
zaterdag cross ik door het land met ons 
Heren 1 die nationaal spelen en vandaar dat 
mijn arbitrage carrière niet verder gaat dan 
R1. 
 
Dat is uiteraard een bewuste keuze. Het 
betekent wel dat ik vaak in dezelfde hallen 
kom want er zijn niet zoveel clubs meer in 
mijn regio die hun vaste thuiswedstrijden 
door de week spelen. Inmiddels mogen we 
ook “thuisfluiten” dus met nog wat 
bekerwedstrijdjes erbij kom ik misschien aan 
vijftien. 
 
Die wedstrijden wil ik uiteraard zo goed 
mogelijk doen en daarom ben ik blij dat ik af 
en toe begeleid wordt. (De scherpe lezer 
merkt hier direct op dat het plotseling over 
begeleiden gaat en niet langer over 
beoordelen.) En dat gebeurt naar mijn 
mening veel te weinig. 
 
We weten allemaal na het geven van 
“Akkoord official” op het DWF of we een 
goede of minder goede wedstrijd hebben 
gefloten. En als ik dan zelf het gevoel heb dat 
ik een goede wedstrijd heb gefloten is het erg 
prettig om dat ook van een begeleider te 
horen. (Ja, scheidsrechters zijn ijdel!) 
 
En zelfs als je een goede wedstrijd hebt 
gefloten zijn er altijd een paar 
aandachtspuntjes die je vervolgens nooit 
meer vergeet. En ja, als je geen goede 
wedstrijd hebt gefloten (echt, dat gebeurt) 
dan is het goed om te horen hoe je bepaalde 
situaties beter had kunnen oplossen. 

 
 Het is mij dan ook een  
 absoluut raadsel dat ik nog  
 steeds collega’s tegen kom  
 die volledig in de kramp  
 schieten tijdens de  
 nabespreking en elke  
 opmerking  
 beantwoorden met 
 “Ja, maar…”.  
 
 
Sterker nog, ik heb recent gefloten met een collega die 
niet eens wist dat er een SRBB aanwezig was! 
 
Dit is een column en daarin mag ik een mening geven. 
Mijn mening is: Omarm de SRBB, neem de opmerkingen 
(kritiek) ter harte, handel ernaar en…… doe er je voordeel 
mee in de volgende wedstrijden. En vooral: Dank de SRBB 
op je blote knieën dat hij/zij de moeite neemt om naar 
jouw wedstrijdje te komen kijken. 
 
Heeft de SRBB dan altijd gelijk? Nee, natuurlijk niet. Die 
vingertop die ik al of niet gemist heb heeft de SRBB vast 
een mening over. 
 
Maar eerlijk gezegd heb ik het in een nabespreking nog 
nooit over vingertoppen gehad; Wél over hoe ik 
vervolgens mijn beslissing aan de spelers duidelijk maakte 
en of die beslissing goed geaccepteerd werd. 
 
Om het er nog maar ‘s in te rammen: SRBB’s 
(ScheidsRechterBegeleiderBeoordelaars = drie keer 
woordwaarde) zijn goud waard en er zijn er véél te weinig 
van. 
 
 
Tjerk Laan 
 

 
Broodje aap 
Je mag tijdens een rally de bal 
nooit spelen vanaf de 
spelersbank of tribune aan je 
eigen zijde van het veld. Dit is nl. 
hulp bij het spelen van de bal. 

 
 
 
 
 
 
 
                          

  

 
Nee, dit is alleen fout als je niet 
doet vanuit de eigen kant van 
het speelveld 
(spelregelcommentaren bij 
regel 9.1.3 
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Uitleg over genomen besluiten competitie, wat zijn de gevolgen voor arbitrage en de voorbereidingen voor 
seizoen 2020-2021 
Het is vast al vele malen tegen je gezegd: wat een rare tijden. Een virus legt in no time nagenoeg de gehele 
maatschappij stil. Zo ook het volleybal. Wat is het toch vreemd de afgelopen weken. De zaterdagen zijn leeg 
zonder het volleybal. Maar gezondheid gaat boven alles! 
 
 Eén ding is echter zeker: er komt een moment waarop 
 we onze hobby weer kunnen oppakken. Dus zijn we hard  
 bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021. 
 
 In dit artikel wil de werkgroep Arbitrage (WA) je meenemen
 in de besluiten die door de Nevobo over de competitie 
 Genomen zijn en de gevolgen daarvan voor de arbitrage. 
 Vervolgens kijken we vooruit naar komend seizoen. 
 
 
Besluiten over de competitie 
Op 18 maart 2020 kwam een abrupt einde aan het volleybalseizoen 2019-2020. De Nevobo beëindigde 
definitief alle competities. Na rijp beraad heeft de Nevobo besloten voor het seizoen 2020-2021 een extra 
Topdivisiepoule voor zowel heren als dames toe te voegen. Hierdoor is een versterkte promotie mogelijk en 
zullen er minder teams uit de nationale competities degraderen. Een oplossing waar een overgroot deel van de 
volleyballers in Nederland blij mee is. De piramide ziet er dan als volgt uit: één Eredivisie, twee Topdivisies,twee 
1e divisies, vier 2e divisies en acht 3e divisies (twee per regio). 
 
Tevens is door de Nevobo besloten om de wedstrijden in de Topdivisies te spelen volgens de huidige spelregels 
van de 1e divisie en lager. Deze keuze is mede tot stand gekomen in overleg met de WA. Wel wordt in de 
Topdivisies gespeeld met centre court, boarding, speakers/entertainment, 5-ballensysteem met ballenkinderen 
en quickmoppers. Uiteraard zullen er voor verenigingen mogelijkheden zijn tot dispensatie. 
 
Gevolgen voor de arbitrage 
Het toevoegen van twee poules in deTtopdivisie betekent dat we ongeveer 30 scheidsrechters op nationaal 
niveau extra nodig hebben. Die hebben we niet. Sterker nog: afgelopen seizoen is de 2e scheidsrechter in de 2e 
divisie dames al geleverd door de regio. Daarom heeft de Nevobo besloten de gehele 2e divisie dames te laten 
fluiten door de regioscheidsrechters. Daarmee kunnen die 30 extra scheidsrechters gecompenseerd worden. 

Cees van der Jagt overleden 
Op 30 maart 2020 is Cees van der Jagt overleden. 
Cees stond bekend als een empathische, belangstellende en vriendelijke collega official, die 
openstond voor ideeën van anderen. Met zijn gewaardeerde eigenschappen heeft hij jarenlang 
ontzettend veel betekend voor het volleybal. 
 
Zo heeft Cees veel betekend voor de structuur van de opleiding en begeleiding  
voor scheidsrechters, leidde hij vele wedstrijd op hoog niveau en begeleidde hij 
Collega scheidsrechter op een zeer prettige manier. 
Cees vond namelijk tijdens het begeleiden de persoon achter de scheidsrechter 
Belangrijker dan de spelregel. 
 
We hebben een zeer gewaardeerde collega en bovenal een heel vriendelijk en 
fijn mens verloren. 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/02/cees-van-der-jagt-overleden
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Voor de clubs in de 2e divisie dames betekent dat een extra 
leveringsplicht. Tegelijkertijd wordt in de Promotieklasse heren de 2e scheidsrechter niet 
meer extern aangewezen (en vervalt daarvoor dus de leveringsplicht). Wel moet de thuisvereniging zorgen 
voor een 2e scheidsrechter voor de Promotieklasse heren. 
 
Verschuiven van de aanwijsgroepen nationaal 
De WA heeft besloten om de huidige aanwijsgroepen nationaal in stand te houden, maar deze andere poules te 
laten fluiten. In feite promoveren hierdoor alle nationale scheidsrechters een beetje: 
N1E (25 scheidsrechters) : Eredivisie dames en heren 
N1T (33 scheidsrechters) : Topdivisie heren en per speelweek 2 wedstrijden Topdivisie dames 
N2 (52 scheidsrechters) : Topdivisie dames (restant) en 1e divisie heren 
N3 (82 scheidsrechters) : 1e divisie dames en 2e divisie heren 
R1 (regioscheidsrechters) : 2e divisie dames 
 
Over de precieze verdeling van de SRBB-ers wordt nog overleg gevoerd. We willen namelijk de begeleiding en 
beoordeling voor een deel ook in de 2e divisie dames laten plaatsvinden. Er komt nog een aparte mail naar de 
SRBB-ers (eind mei/begin juni) over het komend seizoen. We gaan er vanuit dat we in oktober/november de 
geplande SRBB-bijeenkomsten van begin april alsnog kunnen laten plaatsvinden. 
 
We hebben ervoor gekozen om de N1T-groep ook een 
aantal dameswedstrijden per speelweek te laten fluiten 
om te voorkomen dat zij alleen nog maar 
herenwedstrijden fluiten. 
Er is bewust gekozen om de gehele 2e divisie dames 
door regioscheidsrechters te laten fluiten. We hadden 
er ook voor kunnen kiezen om de helft van de 2e divisie 
heren en de helft van de 2e divisie dames door de regio 
te laten fluiten, maar dat is lastig uitvoerbaar. Immers 
welke wedstrijden laat je dan door welke groep fluiten, 
zeker bij speelweken, die niet evenwichtig zijn qua 
wedstrijden. Wij voorzien daarin teveel geregel met 
de nodige kans op fouten. 
 
Promotie en degradatie van scheidsrechters 
Net als in de competitie is er sprake van een miniem aantal degradanten bij de scheidsrechters. Uiteraard 
zullen er scheidsrechters promoveren. Want er stopt een aantal scheidsrechters. En dat zal moeten worden 
aangevuld. 
 
Op 26 mei 2020 vindt de PD-vergadering plaats en kort daarna zullen de scheidsrechters die promoveren of 
degraderen een telefoontje krijgen van hun groepscoördinator. 
 
Doorkijk naar volgend seizoen 
Niemand weet nog wanneer de volleybalcompetitie weer van start mag. Ook wij hebben geen glazen bol. 
Echter zo lang het nog niet bekend is, gaan we uit van de start zoals gepland in september 2020. Ook de 
meeste verenigingen zijn al bezig met het organiseren van de voorbereidingstoernooien. Daarom ook alvast 
wat data. 
 
Op zaterdag 5 september 2020 zal de landelijke startbijeenkomst voor alle officials behorend tot N1T, N2 en N3 
plaatsvinden, vrij centraal in het land, met aansluitend workshops. De voorronde van de beker wordt op die dag 
dan zoveel mogelijk gefloten door de Eredivisiescheidsrechters en eventueel scheidsrechters, die niet 
deelnemen aan de workshops die dag. Alle bekerwedstrijden vangen pas aan na 15.00 uur. 
 
Gezien de huidige situatie willen we jullie vragen om ook zaterdag 12 september 2020 nog even gereserveerd 
te houden. Want als we nog in een soort van anderhalve meter samenleving de bijeenkomst moeten 
organiseren, dan zal deze gesplitst moeten worden. 
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De startbijeenkomst voor de Eredivisie is op zaterdag 26 september 2020. 
De regionale startbijeenkomsten worden op een later moment bekend gemaakt. 
 
Tot slot 
Wij hopen dat iedereen gezond is en blijft in deze bijzondere tijd. Ook bij de start van de competitie blijft 
gezondheid van iedereen bovenaan staan! 
Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties? Mail naar arbitrage@nevobo.nl of neem contact op met: 
Joep van Iersel (joep.van.iersel@kader.nevobo.nl / 06-34833433), voorzitter werkgoep Arbitrage en 
groepscoördinator Eredivisie. 
Peter Boogaard (peter.boogaard@kader.nevobo.nl / 06-25185672), hoofd nationale arbitrage zaalvolleybal. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Kaderwisseling in de N1T-groep 
Na zes uiterst prettige jaren van samenwerking met Benno Elfrink, aanwijzer 
scheidsrechters & SRBB, gaat dit na de PD-vergadering helaas stoppen. 
Benno heeft aangegeven dat zowel een nieuwe, tijdrovende werkkring en enkele 
communicatie problemen binnen de organisatie tot dit besluit hebben geleid. 
 
Ik ben er van overtuigd dat wij door de open samenwerking bij hebben kunnen dragen 
aan een kwalitatief sterke groep scheidsrechters in de Topdivisie en dat wij samen met 
deze groep een goede opleidingsstructuur hebben kunnen neerzetten voor alle nieuwe 
instromers, welke er elk seizoen weer toegevoegd werden aan de Topdivisie. 
 
Benno, mijn dank is groot voor je aflatende inzet en kennis en kunde om het elke week maar weer juist 
bemenst te hebben, soms zelfs op een paar uur voor de wedstrijd door overmacht/ ziekte bij één uit ons corps. 
 
Gelukkig hebben wij inmiddels alweer een vervanger weten te strikken voor deze 
werkzaamheden. Voor de één een bekende naam, voor de ander om eens te googlen. 
Robert Jan van Dam uit Houten gaat m.i.v. het seizoen 2020-2021 de aanwijzing van de 
arbitrage in de N1T-groep verzorgen.  
Robert Jan heeft als scheidsrechter zijn sporen ruim verdient, tot in de Eredivisie aan toe. 
Ook is hij binnen de groep opleiders geen onbekende en heeft hij menig scheidsrechter de 
kunst van het fluiten met plezier bijgebracht en heeft hij ook als hoofd opleiding arbitrage 
laten zien wat er nodig is om een goed scheidsrechterscorps te creëren. 
 
Robert Jan, hartelijk welkom bij onze groep. Ik ben er van overtuigd dat je de fijne kneepjes van het aanwijzen 
snel onder de knie hebt en dat alle betrokkenen ook met jou een prettige en opensamenwerking gaan ervaren. 
SUCCES! 
 
De oplettende lezer zal nu denken, en de SRBB dan? 
Hiervoor hebben we de vraag gesteld aan Luuk Somers, momenteel SRBB aanwijzer 
1e divisie. Hij is bereid gevonden om dit ook voor de beide Topdivisies te gaan doen. 
Hier zijn we uiteraard heel blij mee. 
Gezien de samenwerking welke er al jaren tussen onze niveaus is, zie ik ook dit met 
vertrouwen en plezier tegemoet. 
 
 Hans Bontekoning 
 Groepscoördinator N1T-groep 
 
 
 
 
 

mailto:arbitrage@nevobo.nl
mailto:joep.van.iersel@kader.nevobo.nl
mailto:peter.boogaard@kader.nevobo.nl
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Verandering leveringsplicht voor verenigingen 
In verband met een abrupt einde van de competitie van het afgelopen seizoen, vanwege 
de coronacrisis, is er besloten om het komende seizoen 2020-2021 een extra Topdivisie poule te creëren, zowel 
bij de dames als de heren. Voor de arbitrage betekent dit dat alle wedstrijden in de 2e divisie dames in zijn 
geheel (1e- en 2e scheidsrechter) zullen worden aangewezen door de regio. En dat betekent dat de 
leveringsplicht voor de dames 2e divisie wordt verhoogd naar 24 punten. De leveringsplicht voor de 
Promotieklasse heren zal worden verlaagd naar 12 punten. De 2e scheidsrechter in deze klasse zal worden 
aangewezen door de vereniging zelf, maar deze scheidsrechter dient wel te beschikken over de juiste licentie 
om te mogen fluiten op dit niveau (minimaal R2 of R2.2). 
 
De tabel voor de leveringsplicht is nu als volgt: 
 

Niveau Beschikbaarheidspunten 
2e divisie dames 24 punten 
3e divisie heren 24 punten 
3e divisie dames 24 punten 
Promotieklasse heren 12 punten (+ 2e scheidsrechter door vereniging geleverd) 
Promotieklasse dames 12 punten 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Beachvolleybal 
Beachvolleybal even niet, maar wat nu!!!!!! 
Op het moment dat ik dit schrijf hadden we met de groep beachvolleybalscheidsrechters ergens op het zand 
moeten staan om onze wedstrijdjes te fluiten. 
Helaas, het lot beslist anders. Dit jaar geen beachvolleybalcompetitie, 
geen EK onder 22, geen Olympisch Kwalificatietoernooi, voorlopig 
tot 1 september 2020 niets. 
 
Thuis is alles aan kant, de tuin helemaal onkruid vrij, dat is de laatste jaren 
niet meer voorgekomen door alle drukke fluitweekenden zomers. 
Ik heb zelfs de kozijnen van mijn huis aan de buitenkant geschilderd, en nu? 
Te veel tijd over, hobby ’s zoeken, ik ben op dit moment bier aan het brouwen 
en, geloof het of niet, aan het diamond painten. 
Doet iemand anders nog een leuke thuishobby laat het ons weten, sms, email 
een foto, filmpje etc, het maakt niet uit. Laat het ons maar weten, dan 
zorgen we ervoor dat het in het volgende ArbitrageBulletin geplaatst wordt. 
 
Tot september in ieder geval niets qua toernooien. Er gaan geruchten de 
ronde dat er in september 2020 toch nog iets georganiseerd gaat worden, 
indien mogelijk en toegestaan. Ik ben benieuwd of we dit jaar, misschien in 
de maand september nog ergens met een volleybal en een fluitje in het zand 
komen te staan. 
Hou de SportworX en de Nevobo website en facebook in de gaten, het geruchtencircuit gaat vaak sneller dan 
de officiële kanalen ;-) 
 
Verder krijg ik uit de scheidsrechtersgroep vragen over het licentie beleid van de beachvolleybal 
scheidsrechters, nu het seizoen, de bijeenkomst en de toets gecanceld zijn. Bij deze kan ik jullie mededelen dat 
ondanks dat de bijeenkomst niet door is gegaan en de toets gecanceld is iedere beachvolleybalscheidsrechter 
hier wel zijn licentiepunten voor ontvangt. 
 
Tot snel ergens op het strand, we hopen dat dat dit seizoen nog gaat gebeuren. 
Heel veel sterkte voor iedereen in deze rare en moeilijke tijdens. 
Stay strong, Stay healthy! 
 Jon Lochtenberg, hoofd arbitrage beach 
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Vanuit de taakgroep Spelregels 
De taakgroep Spelregels heeft de afgelopen maanden de tijd genomen om het 
spelregeldocument en de HIA (Handleiding en Instructie Arbitrage) met name tekstueel grondig te herzien. Met 
dank aan input uit het land! 
We hopen dat door onze actie leesbaarheid en eenduidigheid van het gebruik van de termen in het document 
vergroot is. 
 
Ook zijn we druk geweest met de voorbereidingen van de spelregeltoetsen voor het aankomende seizoen. 
Normaal is het zo dat er in een olympisch jaar een aantal meer of minder belangrijke spelregelwijzigingen 
aangekondigd worden. Maar er zijn geen signalen vanuit de internationale spelregelcommissies gekomen dat zij 
wijzigingen willen gaan doorvoeren. Er zijn enkele kleine aanvullingen, die we tegelijkertijd met het uitzetten 
van de toetsen zullen communiceren. 
 
Er komt een apart document beschikbaar met Handleiding en Instructie voor de lijnrechters. Dit document 
wordt bij het uitzetten van de lijnrechterstoets gepubliceerd. 
 
Omdat het beachseizoen dit jaar niet doorgaat, is besloten om de spelregeltoets voor dit jaar voor de 
betrokken officials te laten vervallen. 
 
De voorlopige toetsplanning is: 
N1T-N2-N3-SRBB en Zitvolleybal: 29 mei t/m 5 juli 2020. 
De herkansingsperiode is van 13 juli t/m 7 augustus 2020. 
 
Voor regio-officials zal de toets eind mei/begin juni beschikbaar komen, welke sluit begin september 2020. 
 
N1E-Juryleden-Lijnrechters: 20 augustus t/m 6 september 2020. 
De herkansingsperiode is van 10 t/m 20 september 2020. 
 
Omdat de Nevobo heeft besloten om de Topdivisies met ingang van seizoen 2020-2021 te laten spelen 
conform spelregels 1e divisie en lager (maar wel met quick-moppers, ballenkinderen etc.), is de taakgroep 
Spelregels druk bezig met het onderbrengen van de Topdivisie in spelregel- en HIA-documenten van (voorheen) 
1e divisie en lager. Afronding en publicatie kan pas plaatsvinden als het hoofdkantoor duidelijkheid heeft 
gegeven over het wel/niet inzetten van o.a. lijnrechters bij wedstrijden in de Topdivisie. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Info vanuit de Volleybalacademie 
 
De VS3 opleiding krijgt een nieuwe jasje 
Vanuit onze verenigingen en cursisten kwamen signalen binnen dat de huidige VS3 niet meer volledig aansloot 
bij de wensen en behoeften. Vanuit de Volleybalacademie is bekeken hoe we de VS3 beter konden vormgeven 
en is afgelopen seizoen gestart met een pilot voor een kleine groep scheidsrechters, die de VS3 volgden via een 
persoonlijk leertraject. Deze pilot willen we komend seizen voor alle regio’s invoeren. 
 
Hoe zag de VS3eruit? 
De VS3 opleiding was altijd voor iedereen hetzelfde, ongeacht je 
eigen kennis en niveau; het volgen van drie bijeenkomsten, een 
praktijkdag, het fluiten van zes wedstrijden en het uitvoeren van 
opdrachten. Dit gaat nu veranderen. 
 
Persoonlijk leertraject, persoonlijke begeleiding en flexibiliteit 
In de nieuwe opzet bieden we maatwerk aan. Hierbij gaan we uit van jouw kennis, competenties en niveau 
waarover jij beschikt, voordat de VS3 opleiding start. Om jouw kennis, competenties en niveau te bepalen, 
moet je eerst een toets en een competentiescan afleggen. Op basis van de uitkomsten start vervolgens jouw 
persoonlijk leertraject. 
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Samen met jouw leercoach bekijk je waarin jij je nog kunt verbeteren 
en, niet geheel onbelangrijk, op welke wijze je dit gaat doen. Zo kun je op jouw moment een keuze maken met 
jouw leercoach uit verschillende workshops, webinars en opdrachten die wij aanbieden. Kortom, jouw 
persoonlijk leertraject is op maat gemaakt. 
 
Wat bieden we aan tijdens de vernieuwde VS3? 
Samen met je leercoach bepaal je welke workshops, webinars en opdrachten passen bij jouw persoonlijk 
leertraject: 

• Workshops: Samenwerking**, Techniek, Kaartgebruik, Intervisie, Netsituaties 
• Webinars: Libero, DWF 
• Opstellingenspel 
• Praktijkdag** 

(** zijn verplicht) 
 
De voordelen van de vernieuwde VS3 
• Inschrijving kan op elk moment, je start gelijk en hebt 

18 maanden de tijd om de VS3 af te ronden; 
• Doordat we nu maatwerk leveren, start voor elke 

scheidsrechter de opleiding met een leercoachgesprek en vervalt de direct Proeve van Bekwaamheid; 
• In overleg met jouw leercoach maak je een keuze uit de te volgen workshops, webinars en opdrachten op 

basis van jouw persoonlijk leertraject. 
 
Wil je meer weten? 
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze informatiefolder en downloads. Direct inschrijving? Dat 
kan via het inschrijfformulier VS3. 
 
 
Module 2e scheidsrechter 
De module 2e scheidsrechter is gericht op verenigingsscheidsrechters die alleen als 2e scheidsrechter willen 
gaan fluiten in de Promotieklasse of op 3e divisie óf voor scheidsrechters die daar al actief in zijn, maar graag 
een verdiepende module willen volgen. 
 
De onderwerpen die aan bod komen zijn: 

• Wat doet een 2e scheidsrechter anders dan de 1e scheidsrechter 
• Hoe ben je van toegevoegde waarde in het veld 
• Welke taken en tekens zijn er 
• Hoe ga je om met een 1e scheidsrechter die moeite heeft met samenwerken 

Deze module duurt 3 uur. 
 
Toelatingseisen 
• Deelnemers zijn lid van de Nevobo 
• Er is geen onder- of bovengrens aan de leeftijd van de deelnemers 
• Deelnemers zijn in het bezit van minimaal een VS2 diploma of cerfiticaat vaardigheidstraining 1e/2e klasse 
 
Meer informatie 
Meer informatie ver de module 2e scheidsrechter vind je op de website opleidingen / bijscholingen. 
Een aanvraag-/inschrijfformulier vind je bij de downloads. 
 
****************************************************************************************** 
 
 
Kalender (volledig onder voorbehoud) 
 5 september 2020 Startbijeenkomst Arbitrage Topdivisie tm 2e divisie 
 12 september 2020 Mogelijk 2e datum startbijeenkomst Arbitrage Top- tm 2e divisie 
 26 september 2020 Startbijeenkomst Arbitrage Eredivisie  

 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6542/VS3%20informatiefolder%202020%20pilot.pdf
https://www.nevobo.nl/official/opleidingen-bijscholingen/downloads/
https://fd7.formdesk.com/NeVoBo/Inschrijfformulier_VS-3
https://www.nevobo.nl/official/opleidingen-bijscholingen/bijscholingen-workshops/
https://www.nevobo.nl/official/opleidingen-bijscholingen/downloads/

