
Startbijeenkomst
Officials 2020-2021

5 september 2020

Mede mogelijk gemaakt door:
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09.30 uur  Opening + mededelingen

09.40 uur  Covid-19 en volleybal

09.50 uur  Algemeen beleid

10.00 uur  Spelregels

10.45 uur  Pauze

11.00 uur  Jubilarissen + rondvraag

11.15 uur  Groepsbijeenkomsten

12.00 uur  Einde

Programma
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Opening en mededelingen



Covid-19 en volleybal
Scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor de handhaving van het protocol!

Houdt, indien mogelijk, altijd de 1,5 meter afstand (ook tijdens de wedstrijd)

Ga omgekleed naar de sporthal

Neem een eigen mondkapje mee (just in case…)

Was vóór en na de wedstrijd je handen

Zorg voor desinfecterende handgel voor tijdens de wedstrijd
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Covid-19 en volleybal
Check vooraf de website van de thuisvereniging

Voel je je niet veilig tijdens de wedstrijd --> spreek aan en staak desnoods

Voor topdivisie: zie playing protocol ere- en topdivisie

70+ers en risicogroepen --> wil je het risico lopen......?
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Licenties, toelating 
en PD



Licentiesysteem
Nieuwe periode van vier jaar

Doel: het waarborgen van permanente educatie om op niveau te presteren

Je behoudt je licentie als je in vier jaar tijd tenminste:

➢ twee startbijeenkomsten / doelgroepbijeenkomsten bijwoont

➢ twee jaar volledig beschikbaar bent geweest voor je functie 

➢ twee workshops (van minimaal 3 uur per workshop) hebt gevolgd.

Extra eisen voor SRBB-ers (workshop beoordelen en begeleiden) en N1E/juryleden.

Huidige periode wordt afgesloten. Indien niet voldoende punten volgt gesprek met 
groepscoördinator om het voor het eind van het jaar te compenseren.
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Toelatingsbeleid
Eisen voor toelating op het niveau (algemeen + per niveau aanvullend)

Algemene eisen:

➢geldige licentie

➢geslaagd voor spelregeltoets

➢minimale beschikbaarheid (kan per groep verschillen)

➢positief advies bondarts na invullen anamneseformulier vanaf 60 jaar (SRBB/jury: 70 jaar)

Masterclass: intensief begeleiden van jonge scheidsrechters op eigen niveau (géén talentenlijn!)

High Potential International Class: maximaal 5 talenten op weg naar internationale carrière 
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PD-regeling
Algemene uitgangspunten:

➢Nummer 1 van de geschoonde ranking promoveert

➢Overige promovendi worden besproken op basis van de ranking en afgewogen op basis van 
criteria (in PD-bijeenkomst)

➢Tenminste één degradant (behalve N3)

High Potential International Class --> kan tussentijds promoveren dan wel niveaus overslaan

Rankingen: TT is belangrijk, beoordelingen ondersteunend en noodzakelijk

Iedere scheidsrechter wordt tenminste éénmaal per seizoen gezien
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TT is uitermate belangrijk: geeft de 
tevredenheid van de teams weer

Moet wel consequent en altijd 
ingevuld worden

Straffen helpt niet (geen boetes!)

Stimuleren en verleiden helpt wel.

Eerste competitiewedstrijden alle 
teams er vriendelijk op aanspreken

Tussentijds monitoren en nabellen 
van teams.

Streven: meer dan 85%

AIS: Teamtevredenheid
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De duim (AIS)

Vanuit de tevredenheidsformulieren over de teams

Sportiefste teams per divisie/klasse

Wordt tijdens 1e thuiswedstrijd alsnog uitgereikt

Dank voor het invullen → ga zo door!
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Kledingafspraken
Eredivisie en Topdivisie heren: alle officials hebben dezelfde kleding (dus óf 
allemaal korte mouw óf allemaal lange mouw; 1e scheidsrechter bepaalt)

Topdivisie dames, 1e divisie en lager: korte of lange mouw te bepalen per 
scheidsrechter. Indien mogelijk wel dezelfde.

Riem op de broek: bij voorkeur donkerblauw of zwart

Schoenen: bij voorkeur geheel wit
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Spelregels



Pauze

open je enveloppe, schenk een kop koffie 
of thee in en geniet van het lekkers!



Jubilarissen
en

afscheid



Scheidsrechters van het seizoen 2019-2020

N1T Mathilde Hissink

N2 Micky van Asdonck

N3 Coen Modde

SRBB Herman Oosterman
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Jubilarissen

➢ 25 jaar
Barry Leuverman (N3)
Johan Muller (N3)
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Jubilarissen
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➢ 40 jaar
Margot Verhoef (N1T)
Aart Polderman-de Jong (N2)
Pieter Winkelmolen (N2)
Lex de Booij (N2)
Hans Bontekoning (SRBB)



Afscheid

Benno Elfrink (aanwijzer N1T)

Startbijeenkomsten officials 20



Rondvraag

Als je vragen hebt, kun je die stellen door een 
mailtje te sturen aan arbitrage@nevobo.nl



Groepsbijeenkomsten
Over enkele minuten worden jullie verdeeld naar de aanwijsgroepen.

SRBB-ers die in meerdere aanwijsgroepen actief zijn, zijn onderling 
verdeeld. 

De verstrekte informatie wordt door de groepscoördinatoren later ook nog 
per mail verzonden aan alle officials, die actief zijn in de aanwijsgroep.

Er is geen centrale afsluiting.
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Veel plezier komend 
seizoen !

Denk aan jezelf, denk aan elkaar 
en blijf gezond


