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Voorwoord van de voorzitter 
 
We mogen weer!!! 
Na vorige week woensdag te horen 
hebben gekregen dat zowel volleybal 
als beachvolleybal weer zonder 
beperkingen gespeeld kunnen gaan 
worden vanaf 1 juli, hangt de vlag uit 
bij de Nevobo. Binnen het veld zijn er 
geen beperkingen meer, daarbuiten geldt nog 
steeds 1,5 meter afstand. 
 
De scheidsrechters horen ons inziens bij het 
spelletje dat gespeeld wordt en mogen dan ook 
binnen de afstand van 1,5 meter acteren van de 
spelers. Wel dient een aantal maatregelen in acht 
worden genomen, zoals geen handen schudden en 
niet nodeloos hard in het gezicht fluiten van 
anderen als dat vermeden kan worden. 
 
Woensdag 1 juli staat het eerste toernooi alweer 
gepland in Zaandam, heerlijk! 
 
Corona is niet weg en we moeten er met z’n allen 
voor zorgen dat het niet weer de kop opsteekt. Dus 
houd buiten het veld afstand en respecteer de 
gevraagde corona maatregelen die overal zichtbaar 
zijn gemaakt. 
In de zaal zal hopelijk alles weer in september 
kunnen beginnen. 
 
Iedereen die de afgelopen maanden, binnen hun 
kennissenkring hun naasten hebben verloren, zelf 
geïnfecteerd zijn geweest met het Covid-19 virus of 
kennissen en vrienden van dichtbij hebben zien 
worstelen met dit ziektebeeld en mensen die tot de 
risicogroep horen en hun huis niet uit durven, 
sterkte allemaal met het verwerken van deze nare 
tijdspanne en hopelijk kan alles zodra we een vaccin 
hebben weer worden zoals het was van voor 
corona-tijd. 
 
Alle promovendi gefeliciteerd met hun promotie en 
hopelijk kunnen we weer goed bemenst alle 
competities in gaan vullen. 
 
Uiteraard zijn er binnen alle officials mensen bij die 
gestopt zijn; dank voor alle inzet en commitment  
 

 
die jullie allemaal getoond hebben. Hopelijk tot 
ziens ergens in de zaal of mogelijk als je een andere 
functie in gaat vullen binnen volleyballand, welkom 
in die functie. Vele handen maken licht werk. 
 
De startbijeenkomsten zullen nationaal en 
regionaal digitaal plaatsvinden (zie verderop). In 
samenspraak met de Nevobo, kijken we als 
beleidsteam arbitrage naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden dat de Nevobo niemand in 
loondienst hoeft te nemen, maar ook dat niemand 
in de problemen gaat komen met zijn/haar 
vrijwilligersvergoeding. Voor de vergadering in 
september, zullen we proberen daar uitsluitsel over 
te geven. 
 
In de afgelopen tijd zijn er vele “conference calls” 
geweest tussen scheidsrechters onderling, maar 
ook tussen coaches en scheidsrechters. Daar kwam 
de wens uit voort, dat het heel goed zou zijn, dat er 
een dialoog ontstaat tussen coaches en 
scheidsrechters, niet specifiek tijdens de 
wedstrijden, maar vooral ervoor en erna. Begrip 
voor de persoon aan de overkant kan heel veel 
goed doen in de intermenselijke relatie en daardoor 
kan een knipoog, of een doelgericht handgebaar, 
veel meer bewerkstelligen dan een gele of rode 
kaart. Alhoewel sommige coaches, om hun team te 
stimuleren, heel bewust op zoek gaan naar een gele 
of rode kaart en wij dan worden veronderstelt hun 
acties te begrijpen en adequaat op te treden, kan 
dat alleen als je elkaar kent. 
 
Als er oefentoernooien zijn in augustus en begin 
september, kruip dan niet enkel als scheidsrechters 
bij elkaar, maar zoek de aanwezige coaches op en 
praat met elkaar. 
 
Ik wens jullie allemaal een heel prettige vakantie 
(voor velen in eigen land), blijf gezond en praat met 
elkaar zou wat mij betreft de boodschap zijn voor 
de komende periode. 
 
Hopelijk allemaal tot ziens in september. 
 
Veel leesplezier! 
 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 
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Wedstrijdsport, het maakt wat los 
Homo sapiens sapiens doet aan 
wedstrijdsport en wij als arbiters doen ons 
best om ervoor te zorgen dat het allemaal 
“eerlijk” gebeurt. 
 
Waarom eigenlijk? Tot zo’n 10.000 jaar 
geleden deden wij helemaal niet aan 
wedstrijdsport; Toen waren we allemaal 
jager-verzamelaar en deden we wel aan sport 
maar niet in wedstrijdvorm. Dat was gewoon 
een kwestie van wie de meeste beesten 
binnenbracht was de winnaar want die was 
de beste jager, kon zijn familie voeden en 
misschien zelfs wat weggeven om 
dankbaarheid en respect in de gemeenschap 
te verdienen. Idem voor de vrouwen die het 
overgrote deel van de koolhydraten 
verzamelden; Ik kan me zomaar voorstellen 
dat als je de meeste paranoten naar huis 
brengt je een zekere status binnen de clan 
hebt. 
 
Ergens in het Midden-Oosten kreeg iemand 
het lumineuze (of, met de kennis van nu, 
misschien wel desastreuse) idee om een 
graszaadje in de grond te stoppen, er wat 
water op te gieten en ook en passant een 
wilde geit vast te binden; Samen met het 
begin van de landbouw was dit ook het begin 
van de wedstrijdsport. 
 
Nu ging het er ineens om hoe vér je met een 
speer kon gooien; Niet of je daarmee ook iets 
nuttigs deed, zoals een hert neerleggen om je 
familie te voeden. En ja, er was ongetwijfeld 
iemand die dan onder een boom zat en keek 
of je niet stiekem een beetje met je aanloop  

smokkelde (dat noemen wij voetfout); De allereerste 
scheidsrechter. 
 
Het worstelen is waarschijnlijk de oudste sport ter wereld 
volgens afbeeldingen in de grotten van Lascaux, gedateerd 
op 15.300 jaar BCE (Dus ja, van ver voor de Neolithische 
Revolutie). In 776 BCE werd er hard gelopen op de 
Olympische Spelen in Griekenland en niet veel later werd 
er ook met van allerlei dingen gegooid, en dan dus vooral 
ver, niet gericht. Zoals gebruikelijk overdreven de Italianen 
de boel vervolgens met hun gladiatoren, hoewel recent 
archeologisch en historisch onderzoek laat zien dat dat 
lang niet altijd zo bloederig was als we volgens Ridley Scott 
moeten geloven. 
 
Wedstrijdsport (en zeker TOPsport) is een raar fenomeen, 
dat op de schaal van de menselijke evolutie een tamelijk 
recent verschijnsel is. 
 
En dat werpt meteen de prangende vraag op: Vanaf 
wanneer werd er geprobeerd om de boel te belazeren? De 
gemiddelde jager heeft daar weinig kans toe; Je schiet een 
beest of niet, indien het laatste heb je honger. Doping zien 
wij als vals spelen maar alle jagers in de Amazone (die paar 
die er nog over zijn) gebruiken drugs voor ze op jacht gaan: 
Het idee dat ze daardoor geen “level playing field” zouden 
creëren is ze uiteraard compleet vreemd… 
 
En laten we heel eerlijk zijn: In de ultieme vorm van 
topsport (= oorlog) was het overgrote deel van de actieve 
deelnemers behoorlijk high. De “Blitzkrieg” was zonder 
Pervitine (nu bekend als crystal meth) nooit mogelijk 
geweest. En onze Britse vrienden maakten liberaal gebruik 
van Benzedrine (“Bennies”) want naar Berlijn of Dresden 
vliegen, en liefst ook weer terug, was een heel eind en het 
viel niet mee om wakker en alert te blijven. 
 
 

 
Broodje aap 
Wanneer een spelonderbreking onjuist wordt 
aangevraagd volgens de spelregels, noemen we dat 
een onjuist verzoek. Wanneer een onjuist verzoek 
tot gevolg heeft dat er een vorm van spelophouden 
ontstaat, bijv. in het geval dat een coach een 3e 
time-out aanvraagt en de teams lopen al het 
speelveld af, dan wordt er een maatregel voor 
spelophouden opgelegd en een kruisje gezet bij het 
team dat dit onjuiste verzoek aanvroeg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          

  

 
Nee, dat is niet juist. 
Wanneer een maatregel 
voor spelophouden 
wordt opgelegd, wordt 
niet ook nog een kruisje 
gezet of een andere 
notitie gemaakt voor 
een onjuist verzoek. Zie 
spelregels 15.11.3 4e 
commentaar. 
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Wij doen er wel alles aan om wel een “level 
playing field” te creëren in onze 
wedstrijdsport. In het moderne volleybal 
(Spelregels 112 bladzijden + HIA nog ‘s 65) 
zou je toch denken dat we alles wel zo’n 
beetje afgekaart hebben… NEEN! In de wil 
om te winnen gebeuren er hele rare dingen, 
terwijl ons leven er niet vanaf hangt. Dus van 
een geheel andere orde: Ik ben recent het 
volgende bizarre geval tegengekomen, de 
“spooklibero”. 
 
Team B verliest de 1e set 
omdat ze compleet weg 
geserveerd worden: 25-13. 
De enige libero van team B 
op het DWF is nummer 1 en 
ja, hij heeft het zwaar. Hij is 
lang, heeft donker haar en 
staat te passen als de spreek- 
woordelijke natte krant. 
Set 2 begint met dezelfde 
opstelling maar ergens halverwege is de 
libero plotseling hoogblond, een stuk kleiner 
én blijkt een betere passer te zijn. 
 
Geloof het of niet maar ergens in set 2 zijn er 
shirts gewisseld en niemand heeft het 
gemerkt! (Behalve een attente bankzitter van 
team A.) Ik ook niet en laat ik er direct bij  
 

 
 
zeggen: Ik floot gelukkig niet! Want ik had me hier 
absoluut geen raad mee geweten… Mijn instinct zegt me 
dat ik beide betrokken spelers weg zou sturen (T8, dus 
echt definitief weg), misschien nog rood erbij voor de 
coach en sowieso verlies van de betreffende set. 
 
Vóór het schrijven van deze column heb ik de wijze raad 
ingeroepen van een ervaren Eredivisie-SR die het in grote 
lijnen met mij eens is, met uitzondering van het setverlies;  
 Terug tellen tot het moment van de misdaad en  
 dan verder spelen. Zit wat in; “Let them play”. 
 
 De vraag is natuurlijk wat iemand bezielt om  
 zo’n stunt uit te halen; Hoe ver wil je gaan om te  
 winnen terwijl er helemaal niets, maar dan ook  
 echt helemaal niets fundamenteels op het spel  
 staat? Ook als je er in de eerste ronde beker uit  
 gaat kan je gewoon een meter bier in de kantine  
 pakken en een McDonalds op de terugweg. Het  
 is toch niet zo dat je ’s avonds thuiskomt met de  
 mededeling: “Sorry vrouw, we liggen eruit.  
Vanavond niets te eten, morgen beter.” 
 
En om enig misverstand voor te zijn: Ik ben niet cynisch. Ik 
geniet van sport, wedstrijdsport én topsport en ik ben blij 
dat ik er mijn bescheiden bijdrage aan mag en kan 
leveren! 
 
Tjerk Laan 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Promoties nationale scheidsrechters 
Na een seizoen dat zo abrupt werd beëindigd en waar op competitiegebeid beslissingen moesten worden 
genomen ten aanzien van promotie/degradatie zonder volledige competitie, vond op 26 mei 2020 de jaarlijkse 
PD-vergadering plaats van de arbitrage. Ook hier moest uitvoer worden gegeven aan de PD-regeling waarbij 
normaliter uitgegaan wordt van een volledig seizoen. Gelukkig was er, met dank aan alle SRBB, toch veel 
informatie verzameld. 
 Alle groeps- en technisch coördinatoren van de nationale  
 scheidsrechtersgroepen hebben samen met een vertegenwoordiger  
 van de Masterclass uitgebreid gesproken over de mogelijke  
 promovendi. Na goede discussies zijn de promovendi vastgesteld en  
 mochten de groepscoördinatoren de verlossende telefoontjes plegen. 
  
 In seizoen 2020-2021 mogen de volgende scheidsrechters een stapje  
 hoger gaan acteren (in alfabetische volgorde): 
  
 Gepromoveerd naar de N1E-groep (Eredivisie):  
 Marc Doornbos 
  
 Gepromoveerd naar de N1T-groep (Topdivisie heren + 2 dameswed.):  
 Tom Janssen, Carlîenjò Klinge, Alex de Kok, Jouri Koopmanschap, 
 Alex Verwoert 
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Gepromoveerd naar de N2-groep (Topdiv. dames + 1e div. heren):  
Gea van Asselt-Kostwinder, Sytze Hilbrand Boschma, Jasper Caldenhoven, Matthijs 
Hasselerharm, Irene Kramer, Tim van Lijssel, Ben Mensink, Coen Modde, Boy van Mourik, Marijn Tekstra, 
Ricardo Umans, Ralph de Vos, Bert van der Weerd 
 
Wij feliciteren alle scheidsrechters van harte met hun promotie en wensen hen veel plezier toe in het nieuwe 
seizoen. 
 
De scheidsrechters die in 2020-2021 in de N3-groep (1e divisie dames en 2e divisie heren) komen fluiten zijn: 
Bart Haerkens, Jasper Kessels, Bas Knapen, Koen van der Kroon, Marcel van Let, Barry Leuverman, Rick van der 
Linden, Thaddeus Macdonald, Johan Muller, Wim Roosenburg, Wout de Ruiter, Kees Stelwagen, Arnoud 
Verburg, Willem Voet, Vincent Weijland, Rutger Westerbeek, Martijn Wijgerden, Strale Zivic. 
We wensen allen veel plezier en succes toe en leuke en leerzame workshops bij de VS4! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Het kan raar lopen, maar we hebben er zin in……. 
In het vorige ArbitrageBulletin vermelde ik nog dat er zeker tot september geen toernooien georganiseerd gaan 
worden en dat het een verplichte rustige zomer gaat worden voor alle beachvolleybalscheidsrechters. 
 
Maar dan de bekende en verlossende persconferentie, dat alle sporten door mogen/kunnen gaan vanaf 1 juli. 
De 1,5 meter samenleving geldt voor buiten de velden maar niet voor de sporters binnen het veld. Dan zal het 
gekke beachvolleybalwereldje in Nederland wel even laten zien dat 
we het spelletje enorm gemist hebben. 
 
Het mag en dat zullen ze weten ook, op 1 juli op 5 uur ‘s morgens, 
(ja, je leest het goed) gaan we los. Bij zonsopkomst klinkt het eerste 
fluitsignaal en gaat de eerste rally los. Als eerste sport binnen 
Nederland is er al een Eredivisie toernooi georganiseerd, een 
Eredivisie toernooi met 76 wedstrijden op 1 dag. Alleen daarom al 
moet je zo vroeg beginnen, maar de primeur is ook wat waard. 
 
Hectiek alom om de organisatie rond te krijgen, promotors, locaties, spelers, sponsors, de beschikbaarheid van  
 de scheidsrechters verzamelen. Er lag wel een draaiboek klaar, maar  
 toch… 
 En niet alleen voor dit toernooi, maar vanaf deze week gewoon  
 weer elke week ergens in het land. 
  
 Je moet wel gek zijn als beachvolleybalscheidsrechter -en dat 
 klopt      - maar er staan er wel weer 9. Herman Polinder, Rene  
 Dekker, Sebastiaan van Schouwen, Alex Kok, Jeroen Schouten, Ton 
van Meurs, Marcel Haasnoot, Rolf Hoeks, Marc Doornbos en Ellen Pieterman hebben de primeur. 
Klokslag 5 uur, bij Beachvolleybalvereniging Silicium, gaan we los. De oplettende lezer telt er 10 maar door 
werkzaamheden elders fluiten er 2 scheidsrechters een halve dag. 
 
Vanaf komend weekend minimaal een Topdivisie toernooi. De Eredivisie toernooien worden verder nog 
gepland. Dus het is gedaan met de rust, maar wat waren we eraan toe. Lekker in het zonnetje (of regen ;-) de 
toernooien bemannen in het altijd gezellige beachvolleybalwereldje. 
 
We zijn weer “On The Move” 
Jon Lochtenberg, hoofd arbitrage Beach 
 
Kijk op volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen  
voor de voorlopige beachvolleybalkalender 
uiteraard zijn toernooien, onder voorbehoud. 

https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen


 

ArbitrageBulletin nr.20, 30 juni 2020 5 

 
Startbijeenkomsten seizoen 2020-2021 
Het coronavirus is dermate ingeperkt in Nederland, dat we vanaf 1 juli 2020 weer 
volledig mogen sporten. Een fijn gevoel, want wat was het een abrupt einde van het seizoen! 
 
Dus zullen er ook weer startbijeenkomsten georganiseerd worden voor alle officials. Maar wel anders dan de 
voorgaande jaren. Gezien de huidige maatregelen rondom de 1½ meter afstand is het organiseren van 
startbijeenkomsten in zalen niet aan de orde. De verwachting is dat het begin september (nog) niet anders zal 
zijn. Daarom worden de startbijeenkomsten digitaal in de vorm van een webinar georganiseerd. 
 
Voor wie de afgelopen weken op zaterdagavond wel eens naar TV heeft gekeken: 
een beetje op de manier 
van het programma 
“Even tot hier”. 
Natuurlijk kunnen 
we niet tippen aan de 
humor van dat 
programma, maar we 
gaan wel op dezelfde 
manier interactie 
creëren. Stemmen kan 
dan met kaarten, die 
voor de lens gehouden 
worden en vragen, discussie en opmerkingen kunnen via een chat-functie. 
 
Data 
De startbijeenkomsten zullen georganiseerd worden op de volgende momenten: 
 
➢ zaterdag 5 september 2020 van 09.30 tot 12.00 uur voor de volgende nationale officials: 

• scheidsrechters behorend tot de groepen N1T, N2 en N3 
• SRBB-ers voor de Top-, 1e- en 2e divisie 

 
➢ Maandag 7 september 2020 van 19.30 tot 21.30 uur voor alle regio-officials (tijd bij benadering). 
 
Als je niet bij je eigen bijeenkomst aanwezig kunt zijn, mag je je ook opgeven voor de andere bijeenkomst. Voor 
de nationale officials geldt, dat je dan wel je eigen groepsgedeelte mist (zie agenda). 
Voor de Eredivisie-officials wordt later bekend gemaakt wanneer de startbijeenkomst wordt gehouden en op 
welke wijze. 
 
 Agenda 
 De agenda van de startbijeenkomsten zien er (globaal) als volgt uit: 

1. Opening en mededelingen 
2. Algemene onderwerpen 
3. Spelregels 
4. Jubilarissen en huldigingen 
5. Aparte bijeenkomst per groep 
       (alleen op 5 september:N1T, N2, N3) 

 
Uiteraard is er tussendoor een korte pauze voor het zelf pakken van een kop koffie en/of een sanitaire stop. 
 
Digitale applicatie 
De bijeenkomsten zullen georganiseerd worden met de applicatie ZOOM. Het is niet nodig om dit van tevoren 
op je device (laptop, ipad, telefoon) te installeren. Je kunt ook via een browser (b.v. Chrome) deelnemen. De 
link zal per mail verstuurd worden. 
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Je dient je vooraf op te geven (je krijgt daar nog een mail/aanmeldformulier voor) 
om de link te ontvangen. Je ontvangt dan per post ook de benodigde materialen (stemkaarten, 
informatie, etc.). 
 
Oefenen: We kunnen ons voorstellen dat niet iedere official bekend is met het gebruik van ZOOM. 
Daarom organiseren we op donderdag 3 september van 20.00 – 21.00 uur een oefenmoment. 
Je kunt dan inloggen (via de link die je gekregen hebt) en dan testen of het je lukt. Zo weet je zeker dat het 
zaterdagochtend of maandagavond gaat lukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Vanuit de taakgroep Spelregels 
Naar aanleiding van de nieuwe gepubliceerde ‘HIA Topdivisie en lager’ heeft de taakgroep Spelregels meerdere 
vragen gekregen over HIA 21.6, dubbele bestraffing (ieder team eenmaal) tijdens hetzelfde dode moment. 
 
We hebben daarom contact gezocht met de FIVB Rules of the Game commissie en gezamenlijk zijn we tot de 
volgende tekst gekomen: 
“Indien in hetzelfde dode moment een rode kaart gegeven dient te worden aan beide teams, ongeacht de 
volgorde, krijgen beide teams een punt als gevolg van de bestraffing en beide teams draaien één positie door. 
Het team dat aan service was behoudt het recht om te gaan serveren, maar met de volgende speler als 
serveerder als gevolg van het doordraaien. De stand telt pas nadat beide teams zijn bestraft. Dus een dubbele 
bestraffing op de stand 23-24 beëindigt niet de set, maar de set gaat verder bij de stand 24-25.” 
 
Uitgangspunten hierbij zijn dat je als scheidsrechter niet een set wilt beëindigen door een bestraffing en dat het 
team aan service blijft als voor de dubbele bestraffing. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Covid-19 maatregelen, voor competitie en arbitrage 
Voor de nationale competitie betekende het invoeren van een extra Topdivisie ook op arbitrage gebied het 
nodige. Graag informeren we je over de besluiten die zijn genomen door de Nevobo over de competitie en de 
gevolgen voor de arbitrage. Vervolgens kijken we vooruit naar het komende seizoen. 
 
Besluiten over de competitie 
Nadat op 18 maart 2020 het volleybalseizoen abrupt tot een 
Einde kwam, heeft de Nevobo besloten een extra Topdivisie- 
poule voor heren en dames toe te voegen. Hierdoor werd er 
versterkt gepromoveerd. De piramide ziet er nu als volgt uit: 
één Eredivisie, twee Topdivisies, twee 1e divisies, 
vier 2e divisies en acht 3e divisies (twee per regio). 
 
De Topdivisie wordt gespeeld volgens de spelregels 1e divisie 
en lager.Deze keuze is mede tot stand gekomen in overleg 
met de WA. 
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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 de Topdivisie betekent 
 ongeveer 30 scheidsrechter extra. 
 Die zijn er niet. Sterker nog: afgelopen seizoen werd 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. 
  
 Voor de clubs in de 2e divisie dames betekent dat een extra leveringsplicht.  
 Tegelijkertijd wordt in de promotieklasse heren de 2e scheidsrechters niet  
meer extern aangewezen (en vervalt daarvoor dus de leveringsplicht). We 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 : Eredivisie dames en heren 
N1T : Topdivisie heren en per speeldag 2 wedstrijden Topdivisie dames  * 
N2 : Topdivisie dames (restant) en 1e divisie heren 
N3 : 1e divisie dames en 2e divisie heren  ** 
R1 : 2e divisie dames  ** 
 
* Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de N1T-groep uitsluitend heren- 
wedstrijd fluit. 
** Er is bewust gekozen om de gehele 2e divisie dames door regioscheidsrechter 
te laten fluiten. De helft 2e divisie dames en -heren, maar dat is lastig uitvoerbaar, 
met de nodige kans op fouten. Immers welke wedstrijd laat je door welke groep 
fluiten, zeker bij speelweken die niet evenwichtig zijn qua wedstrijden. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Masterclass in 2019-2020 
In 2019-2020 zijn we gestart met 16 scheidsrechters in de Masterclass. Het doel is om onze arbiters op een 
hoger fluitniveau te brengen door middel van beoordelen en vooral begeleiden tijdens toernooien, 
competitieen interlands. 
 Als Masterclassbegeleiders hebben we getracht  
 om programma uit te breiden. Dat heeft er o.a. in  
 geresulteerd dat we nu twee bijeenkomsten  
 hebben georganiseerd in Zevenhuizen en  
 Klarenbeek.  
 Op deze meetings heeft Gertjan de Haan  
 een workshop 
 ”De vier inzichten van de moderne scheidsrechter”  
 gegeven. Twee waardevolle dagen met veel  
 positieve response en mooie leermomenten.  
 Daarbij waren de mensen van de VS4 opleiding ook 
 uitgenodigd. 

https://www.nevobo.nl/official/begeleiding-beoordeling/masterclass-arbitrage/
https://sportplezier.nl/content/2019/07/05_07_2019_4-inzichten-moderneoffical


 

ArbitrageBulletin nr.20, 30 juni 2020 8 

 
Daarnaast hebben we de scheidsrechters bij dehalve finale VolleybalDirect Open 
Jongens A in De Lutte kunnen begeleiden met een grote groep ervaren scheidsechters en oud-scheidsrechters. 
Voor iedereen zeer waardevol. Helaas zijn de finales van de VolleybalDirect Open niet door gegaan om zo het 
seizoen af te sluiten. 
 
Voor het komende seizoen willen we de beoordeling en begeleiding meer intensiveren door nog gerichten onze 
talenten te begeleiden. De eerste stappen daarin zijn dit seizoen al gemaakt door koppels te vormen in de 
beker en bij jeugd oefeninterlands. Als we deze lijn naar de competitie kunnen doorstrekken zijn we op de 
goede weg om onze bijdrage te leveren aan een schitterend scheidsrechterskorps. 
Iedereen die aan de begeleiding en beoordeling heeft meegeholpen willen we langs deze weg nogmaals 
danken! 
 
Sportieve groet namens de Masterclass 
Daniël Jettkandt, Gertjan de Haan, Marc Bloemhard en Koos Nederhoed 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender (volledig onder voorbehoud) 
 1 juli 2020 Opening beachseizoen Zaandam 
 3 september 2020 Oefensessie inloggen online Startbijeenkomsten 
 5 september 2020 Online Startbijeenkomst Arbitrage Topdivisie tm 2e divisie 
 7 september 2020 Online Startbijeenkomst Arbitrage Regionaal 
 12 september 2020 1e ronde nationaal bekertoernooi 
 3/4 oktober 2020 Supercup 
 9 januari 2021 Voorronde VolleybalDirect Open 
 20 februari 2021 Praktijkdag VS3,VS4 + VS4 Top opleiding 2020-2021 
 20 februari 2021 1/2 Finale VolleybalDirect Open 
 21 februari 2021 Finale Nationaal Bekertoernooi 
 3 april 2021 Finale VolleybalDirect Open 
 1 en 15 mei 2021 Finale Regionaal Bekertoernooi 
 
 
 
 
 

 


