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ArbitrageBulletin nr.12 december 2018 
 
Voorwoord van de voorzitter 
Halverwege de competitie van 
seizoen 2018-2019. 
 
De donkere (en natte) dagen voor 
Kerstmis. Het feest van het licht. 
Laten we allemaal genieten daar waar 
mogelijk van een gezellig samenzijn in 
familiekring, naast de diverse 
toernooien die traditioneel rond de Kerst en Oud en 
Nieuw gespeeld worden. 
 
- Gaan we de arbitrage verder op de kaart zetten? 
Dat is wel de bedoeling nietwaar? We gaan 
Masterclass scheidsrechters samen laten fluiten 
met internationals bij wedstrijden die zich daarvoor 
lenen. We gaan kijken of we internationaal mee 
kunnen blijven tellen nu Koos Nederhoed deze 
maand zijn laatste wedstrijd fluit als international 
(in de Nederlandse competitie blijft hij wel fluiten 
tot einde seizoen gelukkig). Internationaal hebben 
we dan nog zes scheidsrechters over, waarvan Marc 
Bloemhard onze vertegenwoordiger is op 
Championsleague niveau en de andere vijf acteren 
op CEV en Challenge niveau. Gelukkig heeft ons het 
gerucht bereikt dat er in 2019 een continentale 
internationale scheidsrechterscursus gegeven gaat 
worden, zodat we hopelijk één (mogelijk twee) 
scheidsrechter weer naar het hogere niveau 
kunnen brengen. Om in de FIVB terecht te komen 
(die 1x per vier jaar een cursus geeft) moet je dan 
weer twee jaar continental referee zijn. We moeten 
dus echt gaan investeren in onze jeugd om weer op 
niveau te kunnen komen. 
 
- Scheidsrechters, hoe komen we aan meer 
scheidsrechters die het leuk vinden om op de beste 
positie te zitten tijdens een wedstrijd? Hoe kunnen 
we jonge mensen enthousiasmeren om dat te doen 
wat wij al zo leuk vinden. In het kader van het 
maken van beleid voor 2020-2024 staan we open 
voor alle suggesties van jullie, puttend uit eigen 
ervaringen of ervaringen van verenigingen? 
 
- Als het aantal scheidsrechters achteruit blijft gaan 
in de nationale competitie moeten we mogelijk 
afscheid gaan nemen van de aanwijzingen in de 2e 
divisie dames? Moeten we mogelijk op een andere 
manier gaan aanwijzen? Moeten we weer terug 
naar het leveren van de 2e scheidsrechter door de 
thuisspelende vereniging? Al met al moeten we 

kijken wat mogelijk is en wat kan, graag ook daar 
jullie inzichten over. 
Moeten we, zoals onze vorige directeur Joëlle Staps 
al eens voorstelde, gaan opteren voor 
scheidsrechterloze wedstrijden in de regio? 
 
- Jullie merken, het zit ons hoog. In de Eredivisie 
hebben we gelukkig wat meer lucht ten aanzien van 
het aantal lijnrechters. Er zitten erg goede bij, dus 
mogelijk kunnen we ook daar steeds meer collega’s 
verwelkomen? 
 
- Tellers, DWF, e-score: het blijft voor sommige 
verenigingen een probleem om goede mensen te 
leveren. Een cursus voor verenigingstellers voor de 
e-score lijkt me meer een plicht dan een optie. 
Misschien rond de bekerfinale? 
 
- AIS werkt. Er moeten nog wat kinderziektes uit, 
maar we krijgen een steeds beter inzicht in het 
functioneren van de scheidsrechters en iedereen 
die daarbij betrokken is. Bij het invullen van de 
tevredenheidswaarnemingen wil ik wel vragen 
indien je iets “Onvoldoende” invult of “Zeer 
tevreden” je daarbij in de toelichting vermeldt wat 
en waarom. Anders kunnen we daar weinig mee 
doen naar de verenigingen cq buitenwereld toe. 
 
- Fluiten, enkele jaren geleden, onder leiding van de 
voormalige President Ruben a Costa, waren 
scheidsrechters robots, die allen een kopie van de 
ander moesten zijn. In houding, beweging en 
positionering. Gelukkig is dat met de huidige 
president Ari Grassa en de beide voorzitters van de 
scheidsrechterscommissie van FIVB en CEV 
veranderd. Nu mag je meer relaxed op de stoel 
staan, mag je meer ontspannen overkomen en 
moeten de hand signalen duidelijk zijn, maar 
hoeven niet meer precies volgens het boekje 
uitgevoerd te worden (is altijd een indicatie 
geweest, maar door sommigen geïnterpreteerd als: 
“zo moet het, want zo is het getekend”). 
 
Kortom veel plezier de komende dagen en een 
goed en sportief, maar vooral gezond 2019 
toegewenst. 
 
Veel leesplezier! 
 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 
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Meer spelplezier 
Kortgeleden zijn in een overleg diverse voorstellen, 
die de afgelopen jaren op spelplezier@nevobo.nl zijn  
ontvangen, besproken. De werkgroep Arbitrage heeft, 
in samenspraak met de taakgroep Spelregels en het 
management van de Nevobo, het voornemen om 
nieuwe spelregels in te voeren per seizoen 2019-2020. 
De drie belangrijkste van deze voorstellen zijn: 
 
Internal pass 
Voorstel: de 2e bal (set-up) die 
bovenhands met de vingers gespeeld 
wordt, en die aan de eigen kant van het 
net blijft, is altijd goed, tenzij die 
gedragen of vastgehouden wordt. 
Dit voorstel geldt voor Topdivisie en 
lager 
(in de Eredivisie wordt dit al toegepast). 
 
Opstellingsfouten afschaffen voor het 
serverende team 
Voorstel: Het serverende team kan geen 
opstellingsfouten meer maken met 
betrekking tot “links-rechts”, wel 
“voor-achter”. Het team blijft 
verantwoordelijk voor de juiste 
servicevolgorde. Notatie van beginopstelling is een 
vereiste. Bij het DWF Live bijhouden verloopt dit via 
DWF. Bij het DWF Resultaat invoeren moet op een 
andere manier (opstellingsbriefjes) de beginopstelling 
genoteerd worden. 
Dit voorstel geldt voor Topdivisie en lager 
 
Spelerwissels 
Voorstel: De wisselregel die nu al geldt voor de 
senioren Topdivisie t/m laagste klasse en 
voor de A/B/C-jeugd Hoofd- en Topklasse 
uitbreiden naar alle klassen A/B/C-jeugd. Het 
gaat hierbij om de wisselregel waarbij één speler 
meerdere maken per set kan worden gewisseld. 
Dit voorstel geldt voor ABC-jeugd 1e klasse en lager 
 
In december 2018 zal een enquête worden uitgezet 
met deze drie voorstellen onder (ass.)trainers/ 
(ass.)coaches, die staan geregistreerd op de digitale 
teamopgave van de teams en aan de geregistreerde 
scheidsrechters Topdivisie t/m Promotieklasse. 
Daarnaast ontvangt de vereniging de enquête om uit te 
zetten binnen de vereniging. Het draagvlak voor deze 
voorstellen zal hiermee worden gemeten. Het resultaat 
van de enquête is 
mede bepalend voor het wel/niet invoeren van de 
spelregelwijzigingen. Tevens zal worden gekeken 
of het zinvol is enkele van de voorstellen bij 
oefenwedstrijden uit te testen. 

Afscheid van Johan Hiemstra 
Na 56 jaar ervaring in de arbitrage is op 1 
december in Sneek afscheid genomen van Johan 
Hiemstra. Met zijn familie op de tribune, werd hij 
op het speelveld in de hal toegesproken door de 
groepscoördinator van de 1e divisie, Roeland 
Stuiver. 
Johan werd heel hartelijk 
bedankt voor al zijn werk 
in de arbitrage. Nadat hij 
zelf tot 2011 als scheids- 
rechter actief is geweest, 
heeft hij zijn ervaring 
over gebracht op de 
aanstormende garde. 
Dus niet alleen veel dank 
namens de Nevobo, ook 
namens collega officials en uiteraard alle teams! 

 

Ja, als Nevobo hebben we een 
“slecht weer protocol” 
Nu we richting de kortste dag van het jaar gaan, ligt 
de kans op slechter weer, met de bijbehorende 
weercodes, ook weer op de loer. En daarvoor 
hebben we een ”slecht weer protocol”. 
 
In dit protocol lees je hoe je als official te werk gaat 
bij slecht weer. Dit staat los van een eventueel 
afgegeven weer-/verkeercode. Vind jij voor jezelf 
dat het, bij zo’n afgegeven code, niet verantwoord 
is op pad te gaan, heb je het recht niet af te reizen 
naar je wedstrijd. Als je hiervoor kiest verzoeken 
we altijd je aanwijzer te informeren. En daarnaast 
de thuisspelende vereniging en je collega officials 
(zie factsheet). 
 
Een team 
heeft op dat 
moment ook 
het recht de 
wedstrijd niet 
te spelen. 
Ook zij zullen 
proberen zo vroeg mogelijk tegenstander en 
arbitrage te informeren. Mocht dat een keer niet 
lukken en je bent toch voor niets op pad gegaan, is 
dat uiteraard heel vervelend. We hopen dat dat 
nooit voorkomt. Maar gebeurt dat toch, informeer 
je aanwijzer hier dan over. Zo kunnen we er voor 
zorgen dat de uitbetaling van je gemaakte 
kilometers (en eventueel wedstrijdvergoeding) wel 
wordt verzorgd. 

 

mailto:spelplezier@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-56-jaar-ervaring-in-de-arbitrage
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/slecht-weer/
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======================================================== 
 
Kun je er wat vrouwelijker uitzien? 
Ooit is mij deze vraag gesteld en eerlijk gezegd ik wist niet goed wat ik er mee aan 
moest. Kun je het je voorstellen? 
Ja, ik weet dat ik als een van de weinige vrouwelijke scheidsrechters, en dan ook nog 
op het hoogste niveau, een voorbeeldfunctie heb. Maar gaat het er uiteindelijk niet om 
hoe ik fluit en de wedstrijden leid? Ik heb serieus een poging gedaan om mijn haar wat 
langer te laten groeien, maar ik werd er echt helemaal gek van. Totaal niet handig als 
je zelf ook nog veel sport. Bovendien past het niet bij mij, ik ben zoals ik ben, basta. 
Wel probeer ik er netjes uit te zien. Net als mijn mannelijke collega's trouwens, kom ik 
niet in spijkerbroek en slobbertrui naar een Eredivisie wedstrijd, maar in nette broek met colbert of zelfs in pak. 
Weliswaar zonder stropdas, maar nette kleding die ik zelf niet spontaan zou dragen. Dit stamt nog uit de tijd 
dat de scheidsrechters bij veel Eredivisieverenigingen na de wedstrijd in de VIP ruimte samen met de sponsors 
werden ontvangen. Helaas is dit bij een aantal verenigingen niet meer het geval, maar toch is het een goede 
gewoonte omdat we het visitekaartje van de Nevobo zijn. 
 
Zo let ik er bijvoorbeeld ook altijd op dat mijn scheidsrechtersuniform netjes en schoon is. De broek in de plooi 
gestreken en onder het scheidsrechtersshirt een ondershirt wat niet zichtbaar is. Een nette riem op de  
 broek, we hebben afgesproken dat we in Nederland een  
 blauwe riem gebruiken, hoewel de schoenen wit zijn.  
 Uniform gekleed zijn maakt dat je als scheidsrechter  
 minder opvalt. Dat gaat bij mij dan zelfs zover dat ik  
 nadenk over de kleur van mijn scheidsrechtersfluit en  
 bijbehorend koord, namelijk zwart. 
  
 Wist je trouwens dat we in 2012 een keer met 5  
 vrouwelijke scheidsrechters uit de Eredivisie en Topdivisie  
 gezamenlijk in Amersfoort zijn gaan winkelen om een  
 donkerblauwe dames scheidsrechtersbroek aan te  
 schaffen? Dat was echt hilarisch! Omdat we allemaal  
 totaal verschillend waren was het best even passen en  
 meten. Mijn belangrijkste praktische wens was dat de 
broek twee fatsoenlijke broekzakken moest hebben voor de opstellingsbriefjes. Mijn collega's hadden meer oog 
voor de vrouwelijk snit. Uiteindelijk zijn we geslaagd en hadden we ook nog een heel gezellige avond. Net als bij 
de vele wedstrijden die we samen mogen fluiten. #zijfluittop en #samenfluitenwetop! 
 
========================================================================================== 
 
Strafzaken zijn niet leuk! 
Maar… als je betrokken bent bij een strafzaak is een paar zaken 
belangrijk voor een goed vervolg en een juiste afhandeling. 
Na drie maanden onderweg te zijn in dit seizoen is gebleken dat 
het rapporteren door scheidsrechters die betrokken zijn bij een 
strafzaak niet altijd (binnen de gestelde termijn) gebeurt. 
 
Om een strafzaak door de Strafvervolgingscommissie in 
behandeling te laten nemen, is het belangrijk binnen 3x 24 uur 
na een wedstrijd waarin door jou of je collega scheidsrechter 
kaarten zijn gegeven een rapport te schrijven aan de SVC. Dat 
kan door het rapport inzake strafbare feiten in te vullen en in te 
sturen of een mail te sturen aan tucht@nevobo.nl. 
In beide gevallen is het belangrijk dit binnen 3x 24 uur na 
de wedstrijd te doen. 
 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/straf-en-beroepszaken/strafzaken/
mailto:tucht@nevobo.nl
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Maar wanneer maak je nu wel of geen rapport op voor 
de Strafvervolgingscommissie (SVC)? Hieronder lees je op welke wijze jij de behandeling 
van een strafzaak het beste kunt helpen en bespoedigen. 
 

Soort Rapport Rapport naar tucht@nevobo.nl 
Gele kaart   Nee Een gele kaart wordt gegeven als waarschuwing tijdens de wedstrijd 
 
Rode kaart 

  Nee Een rode kaart wordt gegeven voor onbehoorlijk gedrag of een tweede 
waarschuwing. 
Dit gedrag is niet vervolgbaar. Wel krijgt de speler/speelster een boeking 
geregistreerd. 

 
Gele/rode 
kaart in 
één hand 

  Ja Deze combinatie wordt gegeven voor beledigend gedrag of een volgende keer 
onbehoordelijk gedrag. In beide gevallen is het belangrijk binnen 3x 24 uur een 
rapport in te sturen. Geef in het rapport duidelijk aan of er naar jouw idee sprake was 
van beledigend gedrag of herhaald onbehoorlijk gedrag. En vermeld ook letterlijk wat 
er is gezegd of gedaan. Dus bijvoorbeeld niet “de coach zei beledigende woorden”, 
maar wel “de coach zei beledigende woorden, zoals ……” (en die schuttingtaal 
mag/moet in dit geval precies vermeld worden). 

 
Gele/rode 
kaart in 
twee 
handen 

  Ja Deze combinatie wordt gegeven voor agressief gedrag of een volgende keer 
beledigend of onbehoorlijk bedrag. In alle gevallen is het belangrijk binnen 3x 24 uur 
een rapport in te sturen. Geef in het rapport duidelijk aan of er naar jou idee sprake 
was van agressief gedrag of herhaald beledigend en/of onbehoorlijk gedrag. En 
vermeld ook letterlijk wat er is gezegd of gedaan. Dus bijvoorbeeld niet “de speler 
stond agressief naar mij te schreeuwen”, maar bijvoorbeeld wel “de speler vertoond 
agressief gedrag door onder de SR-stoel tegen de paal de schoppen en te schreeuwen 
met de woorden ….” (schuttingtaal geoorloofd). 

 
Het is ook mogelijk dat de SVC je vraagt om een rapport op te maken. Dat kan gebeuren, ongeacht of er wel of 
geen kaarten zijn gegeven tijdens de wedstrijd. In dat geval is het belangrijk, als vertegenwoordiger van de 
Nevobo bij een wedstrijd, altijd binnen 3x 24 uur een rapport te mailen naar tucht@nevobo.nl. 
 
========================================================================================== 
 
#zijfluittop: Kimberley Leemburg, zelf 1e divisie scheidsrechter, vraagt……... 
 

1 Wat prefereer je: dameswedstrijden of herenwedstrijden fluiten? 
   Dameswedstrijden. 

2 Wat was je allerleukste wedstrijd tot nu toe om te fluiten? 
   Eigenlijk is iedere wedstrijd leuk. Ik word, op eigen verzoek, alleen 
   aangewezen bij dameswedstrijden. En al mijn wedstrijden zijn leuk. 

3 Wat heeft een vrouwelijke scheidsrechter over het algemeen meer in persoonlijkheid dan een 
mannelijke scheidsrechter en welk voordeel heeft dat? 
   Misschien iets beter luisteren en inleven. 

4 Wat vind je het allerleukste aan je professie als scheidsrechter? 
   Ik vind het heel fijn dat ik mijn vereniging kan helpen in de leveringsplicht. En doordat je nu ook in je 
   eigen hal mag fluiten, is het helemaal makkelijk. Ik hoef bijna niet te reizen. 

5 Wat zou je tegen alle meiden en vrouwen binnen onze sport willen zeggen die nog twijfelen om 
hogerop te willen als scheids? 
   Gewoon doen. Als je het spannend vindt, vraag dan in eerste instantie of je alleen dameswedstrijd  
   mag fluiten. Dat doe ik ook en dat bevalt me prima! 

Mijn naam is……….. Birgit Aalbers en ik fluit in de 3e divisie 
 
Wil je ook een keer worden geïnterviewd door Kimberley of heb je een leuk, bijzonder, spectaculair, vrolijk, 
vrouwelijk of juist mannelijk verhaal, dat je hebt meegemaakt als scheidsrechter…. Neem dan contact op met 
kimberley.leemburg@officials.nevobo.nl. Wie weet staat jouw verhaal dan in het volgende ArbitrageBulletin. 

mailto:tucht@nevobo.nl
mailto:tucht@nevobo.nl
mailto:kimberley.leemburg@officials.nevobo.nl
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Zo, dan ben je welkom! 
Heb je al een keer mogen fluiten bij US in Amsterdam dit seizoen? Dan heb je vast een 
hele leuke mail van hen ontvangen en voelde je je meer dan welkom. 
 
“Beste scheids/official, 
Wat fijn dat je komende week naar onze mooie club komt om te fluiten! Bij binnenkomst in 
de kantine is er links langs het raam een tafel voor de officials gereserveerd. Zo vinden jullie 
elkaar makkelijk, maar kan ook een teammanager/aanvoerder eventueel bij jullie langs.” 
 
Dit is de eerste alinea van de mail die je in de week voorafgaande aan je wedstrijd ontvangt 
van US. Daarna lees je nog informatie over het parkeren, loopafstand, betaling in kantine 
enz. Wij vinden dit een zeer warm welkom van US en delen aan hen een dikke pluim uit! 
 
 
 
Hoe, wat en weetjes... over het Arbitrage Informatie Systeem 
Bijna drie maanden werken we met het nieuwe AIS. Na wat eerste opstartproblemen werkt e.e.a. nu naar 
behoren. Verbeterpunten blijven er natuurlijk, daardoor is veelvuldig contact met AIS360 en de andere 
sportbonden. Omdat er soms nog wat vragen zijn over het nieuwe AIS, hieronder een aantal zaken ter 
verduidelijking: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als een team in de Topdivisie en lager een time-out aanvraagt (en wordt 
toegestaan), mag dat team dan na 10 seconden aangeven aan de 2e 
scheidsrechter dat zij weer verder willen spelen? 

Ja, dat mag. De 2e scheidsrechter hoeft niet tewachten tot de 30 seconden 
voorbij zijn. Spelregel 15.4.1, 1e commentaar Topdivisie en lager. 

Broodje AAP 

Wist je dat je je beeldscherm zelf zo groot en klein kunt maken als je zelf wilt. Door de “Control-knop” 
ingedrukt te houden en met je muis de scrollen naar boven of beneden, maak je je beeldscherm de 
grootte die voor jou prettig en overzichtelijk is. 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/


 

ArbitrageBulletin nr.12, december 2018 6 

Tabblad Rapportages 
Een aantal weken geleden is het tabblad Rapportages open gezet, 
waardoor voor iedere officials op dit moment zijn groepsranking (klassering) real time is in te zien. 
Hieronder tref je een verklaring van de gebruikte afkortingen voor de diverse metingen, welke binnenkort ook 
via AIS zelf in te zien zijn. 
 

Afkorting Meting wordt ingevuld door: 
BB Beoordeling scheidsrechter SRBB 
BS Begeleiding scheidsrechter SRBB 
BO Beoordeling lijnrechter 1e SR in Eredivisie 
BT Tevredenheid sportiviteit teams 1e SR 
TA Tevredenheid accommodatie SRBB of 1e SR 
TT Teamtevredenheid Teambeoordelaar 
ZR Zelfreflectie SR 
W-BB Waardering beoordeling SRBB SRs 
W-BO Waardering beoordeling 1e SR Eredivisie Lijnrechter 
W-BS Waardering begeleiding SRBB SRs 

 
Wanneer de “Rapportages” opent, kom je een overzicht als onderstaand tegen. Onder “Ontvangen metingen” 
wordt getoond hoe je scoort per niveau, per functie en per soort meting scoort ten opzichte van je collega’s. 
Mogelijkheden: 
 
1. het overzicht is op volgorde te zetten per kolomsoort. Klik in één van de donkergroene vakken en je zal zien 
dat het       onder “Soort meting” verplaatst naar die gekozen kolom. Bij nog een keer klikken op een gekozen 
kolom, zal de volgorde omdraaien     . 
 
2. de kolom “Klassering” is jouw plaatsing in de groepsranking ten opzichte van je collega scheidsrechters in die 
functie/niveau/soort meting. Een klassering is verdeeld in vier groepen: 
Top (=klassering nr.1) = de officials die het hoogste scoren 
Midden-boven (=klassering nr.2) = de officials die hoog in de grootste middengroep scoren 
Midden-onder (=klassering nr.3) = de officials die laag in de grootste middengroep scoren 
Onder (=klassering nr.4) = de officials die het minst scoren 
 
3. Door op het streepje tussen twee kolommen te gaan staan , kun je de breedte van een kolom aanpassen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(in deze kolom 

staat jouw 

naam) 

 

(in 

deze  

kolom  

staat  

het  

niveau) 

1 
2 

2 3 
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Boven in het scherm van “Rapportages” kun je allerlei selecties maken. Zo kun je alles kiezen wat je graag wilt 
zien in je scherm. Hieronder is bijvoorbeeld gekozen om alleen: 
1. de rol van 1e scheidsrechter (Hoofdscheidsrechter) te laten zien 
2. de meting BB te laten zien 
3. en bij niveau een keuze te maken tussen de niveaus. 
Door de “Control-knop” vast te houden kun je twee of meer keuzes aanvinken 
 
 
 
 
 
 
========================================================================================== 
 
Speciale scheidsrechteractie van Mizuno en Volleybaldirect.nl 
Misschien een mooi kerstcadeautje…. 
 
Klik HIER om je 
schoenen aan 
te schaffen. 
Vergeet niet 
de kortings- 
code 
ARBITERMIZUNO 
in te vullen. 
 
Deze actie is 
Geldig t/m 
31 januari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
3 

Naast het overzicht van de ontvangen metingen, vind je 
een schema met het áántal ontvangen metingen. 
 
De kleuren van de balken corresponderen met de kleuren 
die erboven staan. 
 
Aan de hand hiervan kun je zien hoeveel metingen 
meetellen voor de plaatsing van jou in een klassering. 
 
(let op: deze kleuren komen niet overeen met de kleuren 
die getoond worden in de klasseringsgroepen) 

https://www.volleybaldirect.nl/Scheidsrechterschoenen?utm_source=Newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=news_kw49_nevobo-scheidsrechter
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Hoe zit dat nu: AVG en filmopname 
Op deze pagina staat het nodige gepubliceerd over AVG. 
In het “Document veel gestelde vragen, versie 24-4-2018” vind je onder hoofdstuk 3 de tekst: 
 
3.1 Mag ik sporters filmen en/of fotograferen? (Dit is nog niet publiceren!) 
Dat is alleen toegestaan indien deze beelden nodig (noodzakelijk) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of 
als de sporter hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Bij uitvoering van de overeenkomst kan de vereniging denken aan het bestuderen en analyseren van beelden om 
de sportprestaties te verbeteren. Etc…. 
 
Wanneer je hier als scheidsrechter vanuit verenigingen vragen over krijgt, kun je hen verwijzen naar deze 
pagina op Nevobo.nl. 
Feitelijk komt het er in ieder geval op neer dat wanneer de beelden niet gebruikt worden voor publicatie dit 
valt onder gerechtvaardigd belang. 
 
Beachvolleybal in de winter, jaaaaa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender 
 12 december 2018 Bijscholing Techniek, Hengelo, regio officials 
 21 t/m 23 december 2018 NK Beach Indoor Aalsmeer 
 2 t/m 6 januari 2019 Dela Beach Open Zuiderpark Den Haag 
 5 januari 2019 Voorronde VolleybalDirect Open (NOJK) 
 6 januari 2019 Bijscholing Non-verbale communicatie, inschrijving mogelijk 
 8 januari 2019 Bijscholing Netsituaties, Delft, regio officials 
 10 januari 2019 Vergadering Groepscoördinatoren nationaal 
 19 januari 2019 Workshop VS4 opleiding, inschrijving mogelijk! 
 16 januari 2019 Bijschling Netsituaties, Middelbeert, regio officials 
 22 januari 2019 Bijscholing Techniek, Nijmegen, regio officials 
 31 januari 2019 Vergadering werkgroep Arbitrage 
 23 februari 2019 Praktijkdag VS4 opleiding 
 23 februari 2019 Halve finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 7 maart 2019 Vergadering werkgroep Arbitrage 
 14 maart 2019 Vergadering Groepscoördinatoren nationaal 
 30 maart 2019 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 11 april 2019 Vergadering werkgroep Arbitrage 
 9 mei 2019 PD-vergadering nationale arbitrage 
 15 juni 2019 Volleybalcongres, met workshops voor SR-coördinatoren 

 

 

In de Kerstvakantie 
genieten van 
beachvolleybal…… 
dat kan! 
 
Bij het NK Beach 
Indoor in Aalsmeer. 
 
En bij de Dela Beach 
Open in Den Haag 
 
Kom je ook kijken 
naar de top van de 
(inter)nationale 
beachspelers en 
uiteraard de 
(inter)nationale 
beachofficials? 

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/privacywetgeving/
https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/toernooi/2018-nk-beach-indoor-aalsmeer-2018/algemeen/info
https://www.volleybal.nl/dela-beach-open
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/volleybalcongres2019
https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/toernooi/2018-nk-beach-indoor-aalsmeer-2018/algemeen/info
https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/toernooi/2018-nk-beach-indoor-aalsmeer-2018/algemeen/info
https://www.volleybal.nl/dela-beach-open
https://www.volleybal.nl/dela-beach-open

