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ArbitrageBulletin nr.10 juli 2018 
 
Voorwoord van …..een ander 
 
Nee, jij bedankt! 
Deze uitgave van het 
ArbitrageBulletin een keer een 
voorwoord van een ander dan onze 
voorzitter. Omdat mij wat van het 
hart moet. 
Ik wil graag beginnen met mijn 
eerste “dank je wel” aan jullie allen! En dat wordt 
niet mijn laatste “dank je wel” in dit voorwoord. 
 
Inmiddels loop ik al heel wat jaartjes mee bij de 
Nevobo. Verschillende functies op verschillende 
afdelingen heb ik mogen vervullen. En altijd met 
heel veel vrijwilligers samen. En daar wil ik nu eens 
even over hebben, want wat is dat toch met die 
vrijwilligers in het volleybal? Ja, ik heb het over jullie 
allemaal. Oja, ik vind het wel weer een keer tijd 
voor “dank je wel”! 
 
Ben je ooit als scheidsrechter begonnen om een 
team binnen je vereniging te helpen, fluit je nu 
jaarlijks zo’n 25 wedstrijden en doe je ook het werk 
van de scheidsrechterscoördinator er nog even bij. 
Ik weet het zeker, meerdere van jullie herkennen 
deze route. Dank je wel! 
Ben je jarenlang scheidsrechter en denk je, die 
ervaring kan ik misschien wel overdragen. Weet je 
wat, ik ga aanstormende talenten opleiden en 
begeleider. Dank je wel! 
 
Maar zonder gekheid, ik meen dit wel! 
Ik heb echt een super baan! Bij een geweldige 
sportbond, de mooiste sport van Nederland, op het 
fantastisch nieuw kantoor DeWeerelt van Sport en 
met hele gezellige collega’s. Wat een weelde, wat 
een geluk! 
En als kers op de taart mogen wij als Nevobo ons 
gelukkig prijzen met duizenden vrijwilligers om ons  

heen. Duizenden vrijwilligers die zich dag in dag uit,  
op het speelveld of achter (of is het nu vóór) de 
computer, als scheidsrechter of als commissielid, bij 
de vereniging of voor de Nevobo inzetten. Hulde, 
chapeau en dank je wel! 
 
De arbitragetak van de Nevobo kent vele werk- en 
taakgroepen. Al die taak- en werkgroepen zijn 
gevuld met vrijwilligers die belangeloos zo 
ontzettend veel uren in de arbitrage steken. Dank je 
wel! 
 
En mag ik dan ook nog speciale aandacht vragen 
voor mijn mede leden van de Werkgroep Arbitrage. 
We onderhouden bijna dagelijks een “hotline” via 
de mail. Ik zit er dus met mijn neus bovenop. Maar 
wauw, wat verzetten die een werk! Ongelofelijk! 
 
Ik krijg, ontzettend lief van jullie allen, regelmatig 
om me heen te horen “dank je wel, Sandra”. En dan 
stijgt bijna het schaamrood naar mijn kaken, want ik 
doe toch gewoon mijn werk? 
Het enige wat ik dan denk (en hopelijk vaak genoeg 
zeg) “NEE, JIJ BEDANKT!”. 
 
We staan vlak voor de start van Volley2018. Weer 
zo’n evenement waar zo veel vrijwilligers zich 
belangeloos inzetten voor onze mooie 
volleybalsport. 
 
Geniet ervan, maak plezier! Zo kunnen we met z’n 
allen onze mooie sport promoten. 
Enne, oja, niet te vergeten, mijn laatste 
“dank je wel!”. 
 
Veel leesplezier! 
 
 Sandra Scheel-van Kippersluis 

coördinator Arbitrage Nevobo 
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Blauw of zwart 
Ken je dat, word je voor je 
lol scheidsrechter, kom je er 
achter dat je een heleboel 
spullen moet aanschaffen 
voordat je überhaupt aan de 
slag kunt. Een mooi zwart 
shirt met bijpassend broekje en sokken. Je checkt 
wanneer je de eerste wedstrijd mag fluiten en je 
ziet dat het thuisspelende team ook in het zwart 
loopt. Dit kan natuurlijk niet, dus je besteld vol 
goede moed een blauw shirt met bijpassend 
sokken, gelukkig kan het broekje zwart blijven. Je 
kijkt eens op de site van het uitspelende team en 
natuurlijk het uit-tenue dat zij dragen is in het blauw. 
Om verwarring te voorkomen bestel je dus nog maar 
een rood shirt met bijpassende sokken. Ondertussen 
ben je al € 229,93 verder en dan heb je nog geen 
voetbalschoenen aan je voeten. 
 
Het leven van een volleybalscheidsrechter gaat niet 
over rozen, want die krijgen een shirt wat niet fijn 
zit, die mogen een donkerblauwe broek kopen van 
€ 30,00 en een paar sokken op de markt van € 2,00. 
De riem vergeet ik gemakshalve, want die heb je 
natuurlijk geleend uit je nette pantalon. De 
schoenen strepen we weg tegen de voetbal- 
schoenen. Natuurlijk willen we allemaal ruilen met 
het leven van een voetbalscheidsrechter uit de 
2e klasse op zondag, want die heeft via de KNVB 
tenminste een mooie webshop waarin er veel geld 
gespendeerd kan worden en die hoeft niet na te 
denken of die nu een blauwe of een zwarte broek gaat 
kopen. Laat staan dat die moet nadenken over waar hij 
die broek gaat kopen en die loopt in de 
zomer tenminste met het zonnetje op zijn bol in 
plaats van in zo’n veel te warme hal. En ik hoor je 
denken, de vergoeding zal het wel goedmaken, laat 
je verrassen die is net zo hoog als bij ons in de 
1e divisie. 
 
Het leven van een volleybalscheidsrechter is echt een 
héél zwáár leven. Mocht je het niet geloven,  
zoek maar eens op Youtube naar Brigitte Kaandorp  
en luister dan het nummer “Zwaar leven”. Wedden dat 
ze het over een volleybalscheidsrechter heeft. Of 
zijn we stiekem allemaal een beetje Amsterdammer, 
want zoals ik er vandaag eentje hoorde zeggen: “een 
Amsterdammer is niet blij, als die gelukkig is”. 
 

Gertjan de Haan 
Heb je zelf ooit een onderwerp dat je door me 
wilt laten aansnijden, laat het me dan weten. 
Ik zal op geheel eigen wijze kijken of ik jouw 
hartenkreet een rol kan laten spelen. 

“Celebrate Volleybal” tijdens eerst Volleybalcongres 
Op 9 juni j.l. werd voor het eerst het 
Volleybalcongres nieuwe vorm georganiseerd. Zo’n 
200 vrijwilligers bezochten deze dag, bedoeld voor 
bestuurders, scheidsrechterscoördinatoren en 
trainers/coaches. 
 
In het plenaire programma waren diverse 
presentatie, waaronder “Celebrate Volleybal” en “de 
gezonde(re) sportkantine”. Tevens waren er twee 
workshopsrondes waarin je zelf de keuze kon 
maken. Hier waren ook twee workshops speciaal 
gericht op de scheidsrechterscoördinator en de 
arbitrage met de onderwerpen “Gamification” en 
“Mag ik ook scheidsrechter worden”. 
Alhoewel het aantal aanmeldingen vanuit de 
arbitrage wat achter 
bleef bij de bestuurs- 
leden en trainers/ 
coaches, kunnen we 
toch spreken van 
een geslaagde dag. 

Cordo van de Laar overleden 
Op 14 mei j.l. bereikte ons het verdrietige bericht 
dat Cordo van de Laar, geheel  onverwachts, tijdens 
zijn vakantie is overleden. Cordo is meer dan 40 jaar 
actief geweest als scheidsrechter, op diverse niveaus 
maar vanaf jaren 90 in de 2e divisie. Ook is hij als 
lijnrechter en teller bij grote evenementen van de  
 partij geweest. In 2015  
 ontving hij de  Gouden  
 Officialspeld. 
 Hij mocht slechts 71 jaar oud  
 worden. 
  
 De volleyballers, alle officials  
 en de Nevobo gaan een 
 goede  scheidsrechters en een 
 fijne collega missen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijscholen bij het EK Beachvolleybal 
Zaterdag 21 juli a.s. kun je in Utrecht naar de 
kwartfinale dag van het EK Beachvolleybal. Maar hoe 
leuk is het om die dag meteen een bijscholing te 
volgen “Scheidsrechter, hoe stevig sta jij in je 
schoenen”. 
Lees hier alle informatie over de bijscholing, kosten 
en hoe je je aanmeldt. En uiteraard inclusief 
toegangskaartje, dus daarna kun je in het stadion de 
wedstrijden bekijken. 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/inspiratie-en-kennisdeling-bij-volleybalcongres
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/bijeenkomsten-symposia/n-a/
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/bijeenkomsten-symposia/n-a/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/scheidsrechter-cordo-van-de-laar-overleden
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/bijscholing-voor-trainers-en-scheidrechters-tijdens-volley2018-in-utrecht
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Einde van een seizoen = jubilarissen, prijzen en afscheid 
Aan het einde van ieder seizoen worden officials in het zonnetje gezet. Om verschillende redenen. 
Er nemen officials afscheid met een ontzettend lange staat van dienst. Er zijn Zilveren- en Gouden 
Officialspelden uit te reiken. En we roepen we altijd de Scheidsrechters van het Seizoen uit in deze periode. 
Hieronder vind je een lijst met “helden uit de arbitrage wereld” en een aantal foto’s van de uitgereikte prijzen 
en oorkondes. 
 
Willem Blankevoort, neemt na 25 afscheid in de 2e divisie, met een Zilveren Officialsspeld 
Bert Winkel neemt na 25 jaar afscheid in de regio, met een Zilveren Officialspeld 
Ronald Teeuwen ontvangt een Zilveren Officialspeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheidsrechters van het Seizoen 
Wij feliciteren alle winnaars van deze prachtige en 
dik verdiende titel Scheidsrechters van het Seizoen 
van harte! 
Jessica Tesselaar 3e divisie regio Oost 
Marten Koole promotieklasse regio Oost 
Erik Nettekoven 3e divisie regio West 
Gert Rietveld 3e divisie in regio Zuid 
Frans Verheijen promotieklasse in regio Zuid 
Dave Koppelaar SRBB nationale competitie 
 
 
========================================================================================== 
 
Je bent zeker gepromoveerd omdat je een vrouw bent 
Aan het einde van het seizoen, zo rond Pinksteren, is het altijd weer een spannende tijd. 
Welke volleybalscheidsrechters zijn er dit seizoen gepromoveerd? Ik herinner me de 
gesprekken op één van de bekende grastoernooien in Brabant nog goed. Over de 
ranking en het omzichtig vragen hoe het seizoen van de collega was geweest. 
Tegenwoordig maken vele collega's de blijde boodschap vaak zelf bekend via de sociale 
media kanalen. Ik wil dan ook iedereen (m/v) feliciteren die is gepromoveerd! 
 
Toen ik zelf promoveerde van de 2e naar de 1e divisie was een veelgehoorde opmerking: 
"O, je bent zeker gepromoveerd omdat je een vrouw bent!". Natuurlijk besef ik dat veel collega's de stap 
omhoog ook graag zouden willen maken en dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ik kan alleen zeggen 
dat ik dit soort opmerkingen nog steeds hoor en dat vind ik erg jammer. Feliciteer je collega en denk eens na 
over wat die collega er misschien allemaal voor heeft gedaan. En als je de lijst van dit seizoen bekijkt (zie ook in 
dit ArbitrageBulletin) zul je zien dat het aantal gepromoveerde vrouwelijke scheidsrechters een zeer normale 
afspiegeling is van het huidige scheidsrechterskorps. Bovendien wordt door de mensen die de beslissing nemen 
wie er omhoog mag een weloverwogen keuze gemaakt, daar ben ik van overtuigd. Iedereen die promoveert 
heeft dat gewoon zelf verdiend. In de VS4-opleiding is dit seizoen opnieuw maar één vrouw, daar is dus sinds 
2002 toen ik de opleiding nationaal scheidsrechter deed niet heel veel aan veranderd. 
 

https://www.nevobo.nl/official/waardering/scheidsrechter-van-het-seizoen/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-scheidsrechter-bert-winkel-1
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-scheidsrechter-bert-winkel-1
https://www.nevobo.nl/official/waardering/scheidsrechter-van-het-seizoen/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/scheidsrechters-van-het-seizoen-gehuldigd
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/scheidsrechters-van-het-seizoen-gehuldigd
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/scheidsrechter-van-het-seizoen-17-18-regio-west
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/scheidsrechters-van-seizoen-17-18-regio-zuid
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/scheidsrechters-van-seizoen-17-18-regio-zuid
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/srbb-vd-s
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De campagne #zijfluittop is dan ook niet bedoeld om vrouwen sneller te laten promoveren, maar om te 
stimuleren dat er meer vrouwelijke scheidsrechters komen, waardoor dus het totaal aantal scheidsrechters kan 
groeien. Want #samenfluitenwetop! 
 
P.S. Tineke en Aniek, gefeliciteerd met jullie stap omhoog, heel veel succes en plezier in de 1e respectievelijk 2e 
divisie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nevobo.nl/official/werving/zijfluittop/
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“Samen werken aan samenwerking” 
Seizoen 2018-2019 starten we weer gezamenlijk. In september wordt een achttal startbijeenkomsten 
georganiseerd om gezamenlijk met de officials het nieuwe seizoen te starten. Afspraken voor het 
nieuwe seizoen worden gemaakt. En uiteraard zullen de 
spelregels, op een interactieve manier, een groot gedeelte van 
de bijeenkomsten in beslag nemen. De startbijeenkomsten voor 
regionale en nationale officials hebben een identiek programma 
en duren 2,5 tot 3 uur. 
 
De regio officials kunnen zich aanmelden voor één van 
onderstaande bijeenkomsten via het aanmeldingsformulier. 
 
zondag 9 september 2018 in Eindhoven, aanvang 10.00 uur 
maandag 10 september 2018 in Amsterdam, aanvang 19.30 uur 
woensdag 12 september 2018 in Assen (o.v.), aanvang 19.30 uur 
donderdag 13 september 2018 in Sliedrecht, aanvang 19.30 uur 
maandag 17 september 2018 in Klarenbeek, aanvang 19.30 uur 
 
Voor de nationale officials worden drie startbijeenkomsten georganiseerd: 
zaterdag 8 september 2018, 2e divisie officials, aanvang 10.00 uur 
zaterdag 15 september 2018, Top- en 1e divisie officials, aanvang 10.00 uur 
zaterdag 29 september 2018, Eredivisie officials, aanvang 10.00 uur 
 
Op 8 en 15 september kunnen in de middag workshops worden bijgewoond. Voor één workshop ontvangt de 
nationale official één licentiepunt, voor (de duur van) twee workshops ontvang je drie licentiepunten. Je kunt je 
aanmelden voor één of twee workshop via dit opgaveformulier. 
 
Graag tot ziens bij één van de startbijeenkomsten “Samen werken aan samenwerken”. 
 
 
Gerard Broekema en Benno Meijer fluiten WK Zitvolleybal 
Het zal je niet ontgaan zijn, van 15 t/m 22 juli wordt het WK Zitvolleybal gespeeld in Nederland, in vijf 
verschillende steden, op unieke locaties. De vrouwen spelen in theaters in Arnhem en Rotterdam en de heren 
in theaters in Venlo, Eindhoven en de finale op de sportcampus in Den Haag. Naast de 
Nederlandse teams nemen ook twee Nederlandse scheidsrechters deel aan het WK. 
 
Even voorstellen…. 
Mijn naam is Gerard Broekema, actief als Nevobo scheidsrechter sinds 1986, actief in de 
Eredivisie sinds 2013 en vanaf 2004 internationaal zitvolleybalscheidsrechter. Ik mag aan 
dit WK meedoen bij het vrouwentoernooi dat van 15 t/m 17 juli wordt gespeeld in het 
Musis theater te Arnhem en van 19 t/m 21 juli in o.a. het Nieuwe Luxor theater te 
Rotterdam. Dit jaar is voor mij sowieso al goed, omdat ik in het voorjaar ook al het WK 
voor militairen in Edmonton (Canada) heb mogen fluiten. 
 
 Mijn naam is Benno Meijer, actief als Nevobo scheidsrechter sinds 1992, actief in de  
 Topdivisie vanaf komend seizoen en vanaf 2004 internationaal  
 zitvolleybalscheidsrechter. Ik mag aan dit WK meedoen bij het mannentoernooi dat op  
 15 en 16 juli wordt gespeeld in het Maaspoort theater te Venlo, op 18 en 19 juli wordt  
 gespeeld in het Parktheater in Eindhoven en op 21 en 22 juli wordt gespeeld in  
 Sportcampus Zuiderpark te Den Haag. De hoogtepunten van mijn internationale  
 scheidsrechtersloopbaan zijn mijn deelname aan de Paralympics van 2012 en 2016 en  
 het fluiten van diverse finales op het WK en EK’s. 
 

https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Aanmeld_startbijeenk_off_regio_1819
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Aanmeld_worksh_1819
https://www.volleybal.nl/wkzitvolleybal
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Samen hebben Gerard en Benno in 2004 de internationale cursus zitvolleybalscheidsrechter afgerond in 
Kuala Lumpur Malesië. Sindsdien hebben zij diverse belangrijke internationale toernooien gefloten, waaronder 
de Paralympics, WK’s, EK’s, Interconfinentalcups over de hele wereld. 
Maar ondanks kun jarenlange ervaring is dit pas het tweede grote internationale toernooi waarbij zij beiden 
fluiten. Het WK in Oklahoma in 2010 was de eerste keer samen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Het WK Zitvolleybal in eigen land is speciaal, omdat er gekozen is voor bijzondere speellocaties, maar vooral 
door het scheiden van de mannen en vrouwen tijdens hetzelfde toernooi. Persoonlijk vinden we dat laatste 
jammer, want dat betekent ook het scheiden van de groep officials vanuit alle landen”, zeggen beide 
scheidsrechters. 
“Ik moet me op 12 juli melden in Arnhem”, vertelt Gerard, “en ik in Venlo” vult Benno aan. “Alhoewel nog niet 
alles van het te volgen programma bekend is, zullen de voorbereidingen sowieso bestaan uit een theoretische 
toets, de technical meeting, een referee meeting en een praktijktraining, voordat onze eerste wedstrijden 
starten op 15 juli”. 
 
Per locatie zijn twee zalen ingericht 
om als speelruimte voor het 
zitvolleybal te fungeren. Normaal 
gesproken worden in de theaters 
diverse voorstellingen gegeven van 
muziek tot cabaret en van toneel tot 
ballet. Nu met het WK zitten er dus 
andere “artiesten” op de vloer. 
 
Wist je dat de theaters eigenlijk 
perfect zijn voor het spelen van 
zitvolleybal? De hoogte is prima, 
het podium is groooot, het licht is 
“in the spotlight” en de kleedkamers 
zijn er veeeeel. 
 
“Het is natuurlijk een drukke periode in Nederland, omdat er naast dit WK ook een EK beachvolleybal en een EK 
jongens <20 wordt gespeeld, waar international Daniël Jettkandt actief is. Toch hopen we dat er veel liefhebbers 
naar het zitvolleybal komen kijken. Het is spectaculair, snel en de absolute wereldtop is in ons eigen kikkerlandje 
te bewonderen. Misschien raken andere scheidsrechters wel geïnteresseerd in deze sport. Wij zijn van mening 
dat we, mede door het fluiten van zitvolleybal (op internationaal niveau) completere en betere scheidsrechters 
zijn geworden. Wij kunnen het dus zeker aanraden, zeggen Benno en Gerard met een grote glimlach”. 
 
Wij wensen Gerard en Benno ontzettend veel plezier en succes toe bij het WK zitvolleybal, geniet ervan! 
En wil je één van deze “artiesten” op het podium in het theater bewonderen, check het programma en koop je 
ticket hier. 
 

 
Cursusgroep in 2004                                                                    Officials bij WK in Oklahoma in 2010 

https://www.volleybal.nl/dela-ek-beach
https://www.volleybal.nl/ek-jongens-20
https://www.volleybal.nl/ek-jongens-20
https://www.volleybal.nl/wkzitvolleybal/programma
https://www.volleybal.nl/wkzitvolleybal/tickets-wk-zitvolleybal
https://www.volleybal.nl/wkzitvolleybal/tickets-wk-zitvolleybal
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#zijfluittop: Kimberley Leemburg, zelf 1e divisie scheidsrechter, vraagt……... 
 

1 Wat prefereer je: dameswedstrijden of herenwedstrijden fluiten? 
Herenwedstrijden 

2 Wat was je allerleukste wedstrijd tot nu toe om te fluiten? 
Dio Bedum H1 - Veracles H1 

3 Wat heeft een vrouwelijke scheidsrechter over het algemeen meer in persoonlijkheid dan een 
mannelijke scheidsrechter en welk voordeel heeft dat? 
Vrouwelijke scheidsrechters voelen de wedstrijd beter aan, hiervoor vinden de spelers dat ze een leuke 
wedstrijd hebben gespeeld 

4 Wat vind je het allerleukste aan je professie als scheidsrechter? 
Mensen ontmoeten die dezelfde passie hebben 

5 Wat zou je tegen alle meiden en vrouwen binnen onze sport willen zeggen die nog twijfelen om 
hogerop te willen als scheids? 
Ga een seizoen een hoger niveau proberen. Je krijgt veel leuke collega’s erbij. Lukt het niet dan heb je 
het in ieder geval geprobeerd. Als je het niet probeert, weet je ook niet hoe leuk het kan zijn. 

Mijn naam is……….. Gea van Asselt en ik fluit in de 2e divisie 
 
 
 Spelregelboekje en Handleiding en Instructie Arbitrage (HIA), per juni 2018, gepubliceerd 
 Op nevobo.nl zijn weer de nieuwste uitgaven van de Spelregels en de Handleiding en Instructie Arbitrage 
 te vinden. Voor Eredivisie en voor Topdivisie en lager. Ook het wijzigingenoverzicht is hier te vinden.  
 Alhoewel het niet grote hoeveelheden wijzigingen zijn, is het toch goed 
 om het allemaal weer even door te nemen. 
  
 Overzicht veranderingen Spelregels en HIA - versie juni 2018 
              (voor Eredivisie + voor Topdivisie en lager) 
 Spelregels 2018-2019 - versie juni 2018 
              (voor Eredivisie + voor Topdivisie en lager) 
 Handleiding en Instructie Arbitrage - versie juni 2018 
             (voor Eredivisie + voor Topdivisie en lager) 
 
 
Promoties nationale scheidsrechters 
Na weer een seizoen bomvol mooie volleybalwedstrijden, vond op 17 mei 2018 de jaarlijkse 
PD-vergadering plaats met alle groeps- en technisch coördinatoren van de nationale scheidsrechtersgroepen. 
Samen met de vertegenwoordiging van de Masterclass is uitgebreid gesproken over de mogelijke promovendi. 
Na soms goede en verhitte discussies zijn de lijsten met promovendi vastgesteld en mochten de 
groepscoördinatoren de verlossende telefoontjes plegen. 
 In seizoen 2018-2019 mogen de volgende scheidsrechters een stapje hoger gaan  
 acteren: 
 Gepromoveerd naar de Eredivisie: Gertjan de Haan. 
 Gepromoveerd naar de Topdivisie: Marc Brugghe, Benno Meijer, Rijk Sanders,  
 Raymon Schröder, Jan Visscher. 
 Gepromoveerd naar de 1e divisie: Tineke Aardoom-Butter, Marc Doornbos, Rolf  
 Hoeks, Tom Janssen, Carlîenjò Klinge, Matthijs Pals, Wouter Pietersma,  
 Alexander Ras-Angelov, Jakob Senneker, Alex Verwoert, Daniël Walet. 
 Wij feliciteren alle scheidsrechters van harte met hun promotie en wensen hen  
 veel plezier toe in het nieuwe seizoen. 
  
 De scheidsrechters die in 2018-2019 de VS4 opleiding gaan volgen en dus in de 
2e divisie gaan fluiten zijn: Aniek van Bennekom, Jasper Caldenhoven, Marc Goorhuis, Erik Hagreis, Paul van 
Hoogmoed, Bert Kappert, Kenneth Libiee, Tim van Lijssel, John Mol, Erik Nettekoven, Erik Peeters, Gert 
Rietveld, Herman van Sprang, Marijn Tekstra, Jan-Roelof Witting. 
We wensen allen veel plezier en succes toe in de 2e divisie en leuke en leerzame workshops bij de VS4! 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
https://www.nevobo.nl/official/regelgeving/reglementen/
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EK Beachvolleybal 2018 met drie Nederlandse scheidsrechters 
Tijdens het EK Beachvolleybal, dat gespeeld wordt op geweldige locaties midden in de stad van 
Apeldoorn en Utrecht, naast de SS Rotterdam en in Den Haag op de sportcampus, zijn maar liefst drie 
Nederlandse scheidsrechters actief. 
Simone Zwaga, international sinds 2016 en al actief bij diverse World Tours, gaat haar eerste EK fluiten in Den 
Haag. Bas van der Meijden fluit sinds 2010 als international en heeft diverse grote internationale toernooien 
achter de rug, waaronder het WK van 2015, waar hij de damesfinale floot. Hij fluit in Apeldoorn. 
En de derde FIVB-international is Marcel Haasnoot (zie foto). 
Zijn speelplaats is Rotterdam. We spraken Marcel over de 
huidige Nederlandse beach internationals en hun 
voorgangers. 
 
“De scheidsrechters die Simone, Bas en mijzelf voorgingen 
op internationaal beachniveau waren Bert van der Heul en 
Aad Kok. Een ander voormalig beach international is Ramon 
Hofstra. Geweldig is dat zij alle drie nog actief zijn bij het 
EK, naast en op de centre courts”, zegt Marcel. 
 
“Het is een voorrecht om beach international te mogen zijn. 
Ik ga dit keer mijn vierde EK tegemoet. Daarnaast floot ik in 
2009 als eerste Nederlandse scheidsrechter op een WK. En 
was ik ook actief in 2015 bij het WK in eigen land”. 
 
Naast de EK’s en WK’s worden Marcel, Bas en Simone ook veelvuldig aangewezen voor de World Tour Beach. 
Zo gaat bijvoorbeeld Bas direct na het EK naar Tokyo voor een 3 sterren toernooi. En Simone behaalde vorige 
maand bij de World Tour Beach in Baden haar officiële status als FIVB Beach International. Marcel kwam eerder 
dit jaar ook in actie tijdens de World Tour Beach 4 sterren in Den Haag in januari met Bas en in Aalsmeer de 1 
ster World Tour met Simone. 
 
 “Het mooie aan beachvolleybal fluiten is de binding die je met  
 collega beachofficials en -spelers hebt. Ieder weekend dat je  
 fluit, want uiteraard fluiten we ook in de Eredivisie in  
 Nederland, ben je met zo’n groep beachfans op toplocaties  
 (strand of in een binnenstad) om een topevenement neer te  
 zetten. Dat is geweldig”, vindt Marcel. 
 “Je ziet de speler gewoon wekelijks beter worden. En de 
 scheidsrechters helpen elkaar om beter te presteren”. 
 
 “Bij internationaal fluiten leer je weer andere dingen van 
 collega scheidsrechters” lacht Marcel. Elkaars gebruiken of  
 gewoontes bijvoorbeeld. Verder is het heel goed om je talen bij  

te houden en leuk om alle nieuwswaardigheden en  
ontwikkelingen te bespreken. En mocht je een dagdeel vrije tijd  
hebben bij een toernooi in het buitenland (sporadisch, want er 
worden zo’n 20 wedstrijden gefloten in een paar dagen tijd)  
kun je nog iets van het land bekijken”. 
 

Marcel, Simone en Bas wensen we heel veel plezier en succes toe bij het EK Beachvolleyba! We hopen op net 
zo’n fantastisch toernooi als in 2015 bij het WK Beach. Wil je de beachspelers en onze eigen -scheidsrechters 
bezig zien in het zand, check het programma en koop je ticket hier. 
 
We weten dat naast deze drie toppers echt ont-zet-tend veel vrijwilligers actief zijn bij Volley2018. Zonder al 
die vrijwilligers geen mooie internationale toernooien. Dus aan al die vrijwilligers, en we weten dat daar ook 
veel scheidsrechters en officials onder zitten, heeeeeel veeeeel dank! Namens de Nevobo, namens de 
internationale scheidsrechters en ook namens de spelers. 

Foto Tjerk Laan 
van links naar rechts: Jelle Zwaag, Ellen 
Pieterman, Amr el Safty, Aad Kok 

https://www.nevobo.nl/official/aanwijzing/internationaal/
https://www.volleybal.nl/dela-ek-beach/programma
https://www.volleybal.nl/dela-ek-beach/tickets
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Kalender 
 13 t/m 22 juli 2018 WK Zitvolleybal en EK Beach en EK Jongens <21 in Nederland 
 7 t/m 12 augustus 2018 Rabobank Super Series Nederlands damesteam, Hoogeveen+Eindhoven 
 24 t/m 26 augustus 2018 NK Beach Scheveningen 
 8 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, 2e divisie officials 
 7 september 2018 Start VS3 opleiding in Eindhoven 
 8 september 2018 Voorronde nationale beker 
 9 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, regio Zuid 
 10 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, regio West 
 11 september 2018 Start VS3 opleiding in Bergen op Zoom 
 12 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, regio Noord 
 13 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, regio Zuid+West 
 15 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, Top- en 1e divisie officials 
 15 september 2018 1e ronde nationale beker 
 15 september 2018 Start VS3 opleiding in Bergambacht en Hilversum 
 17 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, regio Oost 
 19 september 2018 Start VS3 opleiding in Enschede 
 29 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, Eredivisie officials 
 29 en 30 september 2018 Supercup dames en heren 
 6 oktober 2018 Workshop VS4 opleiding, inschrijving mogelijk! 
 10 november 2018 Workshop VS4 opleiding, inschrijving mogelijk! 
 8 december 2018 Workshop VS4 opleiding, inschrijving mogelijk! 
 5 januari 2019 Voorronde VolleybalDirect Open 
 19 januari 2019 Workshop VS4 opleiding, inschrijving mogelijk! 
 23 februari 2019 Praktijkdag VS4 opleiding 
 23 februari 2019 Halve finale VolleybalDirect Open 
 30 maart 2019 Finale VolleybalDirect Open 
 

 

Spiegelen 
Denk je samen met je 2e scheidsrechters een leuk beachvolleybalpotje te fluiten, heerlijk weer, fantastische 
locatie, fijne omstandigheden zeg maar….. staat opeens een half volle tribune alles wat jij doet te kopieëren! 
 
“Scheidsrechter spiegelen” is over komen waaien uit Amerika en zondag 1 juli geïntroduceerd in Groningen. 
Gewoon in overleg met de scheidsrechters zelf en met respect voor de leidsmannen en -vrouwen, werden de 
eerste vijf punten door de gehele tribune “gespiegeld” met hier en daar een bijpassend geluidseffect. 

https://www.volleybal.nl/wkzitvolleybal
https://www.volleybal.nl/dela-ek-beach
https://www.volleybal.nl/ek-jongens-20
https://www.volleybal.nl/rabobank-super-series/programma

