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Masterclass 
 

Doelstelling Masterclass Arbitrage 

Het doel van de Masterclass is om jonge scheidsrechters intensiever op te leiden, te 

begeleiden en ze daarmee op een hoger niveau te krijgen en nog meer voor het fluiten te 

interesseren. Hiermee verwachten we jonge scheidsrechters, die nu nog regionaal fluiten, zo 

ver te krijgen dat ook zij de stap naar de nationale competitie willen maken. Het gezamenlijk 

deelnemen aan deze activiteiten wordt gezien als een mogelijkheid om van elkaar te leren en 

ervaringen uit te wisselen. 

De Masterclass is ervoor om jonge scheidsrechters te begeleiden naar hun juiste niveau. 

 

Groepssamenstelling 

Hiervoor komen alle scheidsrechters die jonger zijn dan 31 jaar en nationaal fluiten, in 

aanmerking. 

 

Toelating tot masterclass bij aanvang van het seizoen 

Alle betrokken scheidsrechters ontvangen bij aanvang van het nieuwe seizoen een 

uitnodiging voor deelname. Meedoen aan de Masterclass is vrijwillig en heeft geen invloed 

op promotie/degradatie. 

 

Elke scheidsrechter die de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt heeft, zal na 3 jaar 

geëvalueerd worden, of verlenging van de masterclass zinvol is voor de betreffende 

scheidsrechter of dat hij zijn fluitniveau bereikt heeft. 

 
De Masterclass Arbitrage is geen talentenlijn. De scheidsrechters zijn alleen op leeftijd 
geselecteerd en niet op hun kwaliteit. In hun eigen aanwijsgroep ontvangen zij beoordelingen 
en worden zij begeleid. De eindrangschikking in hun aanwijsgroep en deelname aan de 
talentenlijn blijven bepalend voor promotie en eventuele degradatie. 
De Masterclass is dus niet de snelweg naar een topcarrière. 
 
Activiteiten van de Masterclass Arbitrage 

Als groep wordt de Masterclass ingezet bij de (halve) finales van de nationale 

jeugdkampioenschappen. Hierbij wordt zij intensief begeleid en als groep geëvalueerd. 

Daarnaast is het mogelijk dat er workshop plaatsvinden waar aan persoonlijke kwaliteiten 

wordt gewerkt. Deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk in combinatie met een 

topwedstrijd georganiseerd. 
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High Potential Internationall Class 
Door het beleid van de FIVB en de CEV, is het noodzakelijk dat we op jonge leeftijd al gaan 
beginnen met het selecteren en begeleiden van potentiële toekomstige internationale 
scheidsrechters. 
 
De toelatingseis qua leeftijd voor de internationale cursus, ligt weliswaar tussen de 25 en 41 
jaar, maar in de tegenwoordige praktijk blijkt dat iemand voor zijn 35e op de internationale 
cursus moet zitten, om een kans te maken om door te kunnen groeien naar de arbitragetop  
van Europa en zeker om door te groeien naar de top van de FIVB, waardoor we mogelijk weer 
een scheidsrechter op de Olympische Spelen kunnen krijgen. 
 
Groepssamenstelling 

Deze groep zal bestaan uit een beperkt aantal potentiële internationale scheidsrechters 
onder de 35 jaar. Ze fluiten in de nationale competitie en worden begeleid en geselecteerd 
door de Taakgroep Internationale Arbitrage. 
Daarnaast kunnen ze ook vallen onder de Masterclass arbitrage en daar deelnemen aan 
activiteiten die arbitrage breed vormend zijn. 
Deze scheidsrechters kunnen in een aangepaste promotielijn doorstromen indien dat voor 
hen -op voordracht van de voorzitter van de Taakgroep Internationale Arbitrage- wenselijk is. 
 
In en uitstroom 
Input van iedereen die een “talent” ziet, kan dit doorgeven aan de Taakgroep Internationale 

Arbitrage (via arbitrage@nevobo.nl), waarbij deze zullen beoordelen of de kandidaat geschikt 

is om te participeren in de groep. 

Zodra bij enige evaluatie blijkt dat de kandidaat niet of niet meer geschikt is om deel te 

nemen aan deze class, zal de kandidaat niet meer toegelaten worden tot deelname aan deze 

class en automatisch terugstromen naar de reguliere aanwijsgroepen. 
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