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ArbitrageBulletin nr.9 mei 2018 
 
Voorwoord van de voorzitter 
 
Een nieuwe start 
Het seizoen in de zaal zit er op. Het 
beachseizoen staat op het punt te 
beginnen. Met een nieuwe 
voorzitter: Jon Lochtenberg. Ik ben 
er zeker van dat we veel van Jon’s 
uitstraling en expressiviteit kunnen 
leren in de komende seizoenen. 
 
Verder staat er een vacature open voor diegene die 
het leuk vind sociale media te overweldigen met 
berichten van hoog tot laag over arbitrage in de 
breedste zin van het woord. 
Kijk wat de KNVB doet en de Hockeybond, kunnen 
we nog veel van leren. Wie wil dit op zich nemen 
voor de komende tijd? @nevobo #volleyscheids 
 
Een frisse start, André weg als hoofd Beach, maar 
hij blijft als vice-voorzitter arbitrage belast met 
beleidzaken en het schrijven voor het beleid van de 
arbitrage in Nederland voor de periode 2020-2024.  
 
Hoe krijgen we meer scheidsrechters, hoe brengen 
we iedereen op hetzelfde niveau, hoe krijgen we de 

juiste persoon -in welke functie dan ook- op de 
juiste plaats? 
 
Nationale teams: we krijgen een volle zomer 
voorgeschoteld, ga kijken en stel vragen over deze 
internationale arbitrage. Moeten wij daarin 
meegaan of heeft een scheidsrechter, als aanvulling 
op de trainer, ook een opvoedende functie. 
Stel deze vragen op de startbijeenkomsten in 
september. 
 
Als verder iedere scheidsrechter zou kunnen zorgen 
voor een extra scheidsrechter dan zijn ook al onze 
coördinatoren, in de verenigingen en van de bond, 
gelukkig. 
 
Bedankt iedereen voor afgelopen zaalseizoen, 
succes iedereen met aanstaand beachseizoen. 
Diegenen die internationaal actief zullen zijn als 
scheidsrechter / lijnrechter / teller / of delegate; 
veel plezier deze zomer! 
 
Veel leesplezier! 
 
 Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
International Benno Meijer aangewezen voor WK Zitvolleybal 
Een tijdje geleden ontvingen 
we een super leuk bericht. 
Internationaal zitvolleybal- 
scheidsrechter Benno Meijer is 
aangewezen voor het WK 
Zitvolleybal in eigen land. Zo 
hebben we allemaal de 
mogelijkheid om deze topper 
op het allerhoogste niveau in 
actie te kunnen zien! 
 
                                                      Kom jij ook kijken bij het WK Zitvolleybal? 

 

Benno heeft inmiddels heel wat 
internationale belevenissen en ervaring, 
hij heeft tenslotte al twee Paralympics 
en diverse WK’s en EK’s mee mogen 
maken. Maar op een mondiaal 
toernooi, in eigen land, maakt het extra 
speciaal. 
Benno, van harte gefeliciteerd met deze 
aanstelling en we wensen je heel veel 
plezier en succes toe! 

Broodje AAP 

https://www.volleybal.nl/wkzitvolleybal
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/mooie-woorden-voor-paralympisch-arbiter
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Volleybalcongres, met arbitrageworkshops 
Op zaterdag 9 juni 2018 vindt het Volleybalcongres plaats. Als je bestuurder en/of scheidsrechterscoördinator 
bent, staat deze datum vast al gepland in je agenda. Zo niet, je kunt je nog aanmelden voor deze interessante 
dag. Buiten de actieve plenaire sessies zijn er ook twee workshops speciaal op arbitragebied. 
 
“Mag ik ook scheidsrechter worden” 
Dat zinnetje klinkt een scheidsrechterscoördinator als muziek        in de oren. In deze workshop krijg je diverse 
tools om de omgeving en sfeer zo aantrekkelijk te maken, dat nieuwe scheidsrechters zich aanmelden omdat ze 
zicht welkom en gewaardeerd voelen. 
 
“Gamification voor scheidsrechterscoördinatoren” 
Heb je met veel inzet je (regio)scheidsrechtersbestand op orde, dat is het zaak dit zo te houden en je 
scheidsrechters te blijven motiveren. In deze workshop maar je kennis met het inzetten van gamification - 
oftewel speltechnieken - om jou scheidsrechters te binden en te behouden. 
 
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. Op 
een aantal niveaus is dit reeds gebeurd, anderen volgen nog. 
 
Hieronder vind je een lijst met “helden uit de arbitrage 
wereld” en een aantal foto’s van de uitgereikte prijzen 
en oorkondes. 
Arie Paap, neemt na 45 jaar afscheid van de Eredivisie 
Wim Teunis, neemt na 50 jaar afscheid van de Eredivisie 
Henk Derksen, neemt na 34 jaar afscheid van de Topdivisie 
Rob Remmers, neemt na 43 jaar afscheid van de 1e divisie 
Edwin Vaassen, neemt na 26 jaar afscheid van de 2e divisie 
Rob de Swart, neemt na 40 jaar afscheid van de 2e divisie 
                           met een Gouden Officialspeld 
Joop Hinnen, neemt na 53 jaar afscheid van de 2e divisie 
John Dekker, neemt na 21 jaar afscheid van de 2e divisie 
Joop van Berkel, ontvangt een Gouden Officialspeld 
Appie Hietkamp, ontvangt een Gouden Officialspeld 
Frits Wagenaar, ontvangt een Gouden Officialspeld 
Marco van Tol, ontvangt een Zilveren Officialspeld 
Henk Uildriks, gehuldigd voor 45 jaar fluiten 
 
Scheidsrechters van het Seizoen 
Wij feliciteren alle winnaar van deze prachtige en dik 
verdiende titel Scheidsrechters van het Seizoen van harte! 
Daniël Jettkandt in de Eredivisie 
Ruben Raijer, lijnrechter in de Eredivisie 
Joana Vilela Pinto Da Silva in de Topdivisie 
Arie Schets in de 2e divisie 
Ton van Meurs in het Zitvolleybal 
Marijn Tekstra - regio Noord 
 
 
 
 
 
 

Arie Paap 

Zie voor meer foto volgende pagina 

Joana Vilela Pinto Da Silva 

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/official/waardering/scheidsrechter-van-het-seizoen/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/arie-paap-stopt-als-official
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-50-jaar-ervaring
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-arbitrage-coryfee-n
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-arbitrage-coryfee-n
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-arbitrage-coryfee-n
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-arbitrage-coryfee-n
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-arbitrage-coryfee-n
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/afscheid-van-arbitrage-coryfee-n
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/gouden-officialspeld-voor-joop-van-berkel
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/appie-hietkamp-ge-erd-met-gouden-officialspeld
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/frits-wagenaar-40-jaar-scheidsrechter
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/de-scheidsrechter-van-het-seizoen-nationaal-zijn-weer-gekozen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/henk-uildriks-in-het-zonnetje-gezet-1
https://www.nevobo.nl/official/waardering/scheidsrechter-van-het-seizoen/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/de-scheidsrechter-van-het-seizoen-nationaal-zijn-weer-gekozen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/de-scheidsrechter-van-het-seizoen-nationaal-zijn-weer-gekozen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/de-scheidsrechter-van-het-seizoen-nationaal-zijn-weer-gekozen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/de-scheidsrechter-van-het-seizoen-nationaal-zijn-weer-gekozen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/de-scheidsrechter-van-het-seizoen-nationaal-zijn-weer-gekozen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/marijn-tekstra-scheidsrechter-van-het-seizoen
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VS2 opleiding en Vaardigheidstraining, hoe en wat 
Is iedereen niet ooit gestart met de VS2-opleiding, of één van de verre voorlopers ervan? Het is goed om alles 
in ontwikkeling te houden, zo ook de arbitrage-opleidingen. 
Voor de VS2-opleiding is een ontwikkeling gaande naar de Vaardigheidstraining. Met beide trajecten was het 
2017-2018 mogelijk om je VS2-diploma te behalen. Op den duur is het de bedoeling de VS2-opleiding te 
vervangen voor de Vaardigheidstraining. Maar voor nu is besloten de beide systemen ook in 2018-2019 nog 
door te laten lopen. 
 
 Er is een aantal redenen om beide systemen (lees hier)  
 nog een seizoen naast elkaar toe te passen. Na een groot  
 aantal gegeven opleidingen tot verenigingsexpert is de  
 onduidelijkheid voor de clubs nog te groot. 
 Een goed moment voor de ontwikkelaars om alle  
 reacties op een rijtje te zetten en te verwerken. Daar  
 wordt de nieuwe opleiding alleen maar beter van. En dat  
 is precies wat we graag willen. 
 
 
 
========================================================================================== 
 
De genderneutrale kleedkamer 
Het is een goede gewoonte om als officials samen om te kleden voor de wedstrijd. 
Het is een deel van je wedstrijdvoorbereiding en zorgt voor teambuilding. Al jaren sinds 
ik met een collega scheidsrechter samen fluit, zeg maar vanaf de 3e divisie, heb ik er 
geen problemen mee om in dezelfde kleedkamer om te kleden. De witte scheidsrechter- 
broek is verleden tijd en als iedereen zorgt voor nette onderkleding dan kijk je niets bij 
elkaar weg. Echter er zijn ook vrouwelijke collega's die er meer moeite mee hebben om 
samen om te kleden en dat mag natuurlijk. Misschien zijn er ook wel mannen die het niet 
prettig vinden. Helaas zijn niet in elke sporthal twee scheidsrechter kleedkamers, dus is het soms behelpen. 
We kennen de kleedkamer waar je via het stookhok moet komen en de kleedkamer die tevens als materiaalhok 
wordt gebruikt. Ook in het buitenland heb ik diverse situaties meegemaakt. In 2012 bij mijn eerste 
internationale toernooi kwam ik als enige vrouwelijke scheidsrechter in dit stoffige kantoortje terecht. Een 
privé kleedkamer, dat dan weer wel. 
 
Een van de dingen die ik graag iedereen wil 
meegeven: zorg dat je altijd als team optreedt, 
ook als je niet gebruik maakt van dezelfde 
kleedkamer. Wacht dan op elkaar en ga 
gezamenlijk naar de hal. Zo had ik vorig jaar 
op een toernooi in het buitenland een 
mannelijke collega die verontwaardigt was dat 
ik hem niet bij zijn kleedkamer had opgehaald. 
Maar het was wederzijds, de heren haalden mij 
ook nooit op. Dus zit je niet in dezelfde 
kleedkamer, spreek af om samen de hal binnen 
te gaan. Heb respect voor elkaar wanneer 
iemand niet samen wil omkleden en wees dan 
een beetje flexibel wat de kleedkamer inrichting 
betreft. Mocht niemand er een probleem mee 
hebben om samen in de gender neutrale 
kleedkamer om te kleden dan is dat ook prima! 
#zijfluittop maar ook #samenfluitenwetop 
 
========================================================================================== 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/vs2-en-vaardigheidstraining-nog-1-seizoen-samen
https://www.nevobo.nl/official/werving/zijfluittop/
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Het beachvolleybalseizoen komt er weer aan 
Traditioneel wordt ieder jaar geopend met de startbijeenkomst voor de 

 beachvolleybalofficials, dit jaar op zondag 22 april 2018. 
 Bij aanvang van de startbijeenkomst werd het stokje “hoofd Arbitrage Beach” 
 officieel overgedragen van André van der Mark aan Jon Lochtenberg. 
 André, die de huidige beacharbitragestructuur heeft uitgestippeld, werd  
 hartelijk bedankt door Joep van Iersel met een oorkonde en bloemen. 
  
 Jon startte zijn presentatie met een indrukwekkende minuut stilte, voor  
 iedereen die ons dit jaar zijn ontvallen, speciaal denkend aan de  
 beachscheidsrechters Rijk Kelderman en Ronald van der Linden. 
  
 De nieuwe opzet van de beachcompetitie, het invoegen van een Topdivisie  
 tussen de Ere- en 1e divisie, werd besproken. De Ere- Top- en 1e divisie zijn op  
 resp. 10, 13 en zelfs 22 locaties gepland. Samen met de EK beach en de  
 verschillende finales van jeugdkampioenschappen een pittige uitdaging om  
 alles te bemensen. 
 
Lijkt het je leuk om tot deze gezellige en 
enthousiaste groep beachofficials te behoren 
en in de zomer ook je wedstrijdjes te fluiten, 
ben je van harte welkom als beachscheids- 
rechter. 
Neem bij interesse gerust contact 
op met sandra.scheel@nevobo.nl of 
arjen.de.frel@kader.nevobo.nl.  
 
Tijdens de rest van het programma 
werden de spelregels en de -toets 
besproken door Simone Zwaga en Rene 
Dekker. En Jelle Zwaag en André van 
der Mark namen de officials in de 
workshop “De Witte en de Blauwe Jas” mee naar de vaardigheden van de scheidsrechter, welke op vele punten 
overeen komen met die van een internest, wat Jelle zelf is. 
 
“Het nieuwe seizoen staat te beginnen. Voor mij een nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. En ik ga er 
vanuit dat dat voor alle beachofficials, en wie weet ook voor jou als nieuwe beachscheidsrechter, geldt.  
Iedereen veel plezier en heerlijk weer gewenst voor het komende beachseizoen”. 
Jon Lochtenberg, hoofd arbitrage beach. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
“Ik kan & ik zal” 
Het kan ons allemaal overkomen, in welke sport dan ook en op ieder niveau: dat de druk van het leiden van de 
wedstrijd aanvoelt als een niet te torsen last. Een gevoel dat zelfs kan overgaan in regelrechte angst. 
Het kan een wedstrijd zijn die beslissend is voor het kampioenschap. Of een potje bij de junioren waar ouders 
luidruchting op de tribune zitten. Of een derby tussen twee dorpsclubs. Zo zijn er genoeg situaties denkbaar die 
voor extra druk zorgen. Druk waaronder zelfs de meest gelouterde scheidsrechter kan bezwijken. 
 
Help, ik ben bang! Angst roept een stressreactie op. daardoor gaan je spieren gespannen voelen en worden je 
handen trillerig. Je concentratie neemt af. De enige manier om daartegen te vechten is door jezelf mentaal zo 
goed mogelijk op een wedstrijd voor te bereiden. Hoe kun je dat doen? 
 
In het artikel Ik kan & ik zal vind je tips die je als scheidsrechter kunnen helpen en je mentaal op topniveau 
brengen. Dan stap jij met veel plezier die bok op, want “ik kan & ik zal”. 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/arbitrage-beach-stokje-wordt-overgedragen
http://www.zelfbeachen.nl/
https://www.volleybal.nl/dela-ek-beach
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/met-je-voeten-in-het-zand-via-de-bvs4
mailto:sandra.scheel@nevobo.nl
mailto:arjen.de.frel@kader.nevobo.nl
https://sportbonden.sharepoint.com/:b:/s/nevobo/wedstrijdorganisatie/EfummioOALZLsGwCGkrfsUYBVB1fSnQNwtCvwvVF9QoUVw?e=EKoplB
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Spelregeltoets nieuwe stijl 
Al vele haren maakt de taakgroep Spelregels de spelregeltoet voor de Topdivisie t/m promotieklasse, voor 
scheidsrechters en voor de SRBB. 
Voor nationale officials, conform het toelatingsbeleid, verplicht om te maken en te voldoen aan de norm. 
Voor regionale officials geen verplichting, maar wel een advies om de toets te maken, om op die manier de 
spelregelkennis te bewaken. 
 
De spelregeltoets bestond uit 50 vragen en de eventuele herkansing voor nationale officials ook weer met 50 
vragen. Best wel een opgave, in een periode dat je meer met vakantie bezig bent, ondanks dat je rond de 6 
weken de tijd hebt de toets, op meerdere momenten, te maken. 
 
Luisterend naar een aantal reacties en voorstellen, hebben de 
werkgroep Arbitrage en taakgroep Spelregels besloten de 
spelregeltoets in periode voorafgaand aan het nieuwe seizoen te 
halveren naar 25 vragen. Dat geldt ook voor de eventuele 
herkansingstoets voor nationale officials. In die 25 vragen komen 
dan voornamelijk de veranderingen in spelregels voor het nieuwe 
seizoen aan bod en daarnaast vragen over dingen die in het afgelopen 
seizoen zijn opgevallen. 
En weet je….. dit jaar zijn er nagenoeg geen veranderingen 
in de spelregels :) 
 
Een tweede ronde met toetsvragen zal dan worden ingepland voor 
het begin van de 2e helft van een seizoen. Uit hoeveel vragen deze 
zal bestaan is nog een onderwerp van discussie. 
 
 
 
 
Meld jij je tevredenheid over de SRBB? 
Het gehele seizoen heb je de mogelijkheid je tevredenheid over de bij jouw wedstrijd aanwezige SRBB te 
melden. Na drie dagen ontvang je automatisch een taak via nevobo.nl en kun je het tevredenheidsformulier 
over de SRBB (TB) invullen. Gelukkig wordt dit veelvuldig gedaan, maar er zou nog (veel) meer bij mogen. 
 
Maar wat wordt er met al die informatie gedaan? 
Ten eerste leest de SRBB zelf het ingevulde 
formulier. Hij of zij kan wat met de feedback en 
de tips en tops die jij als scheidsrechter invult in 
de TB. Net zoals jij dat kunt met de tips en tops 
op de teamtevredenheidformulieren. 
Daarnaast houdt de kadergroep lopende het 
seizoen “vinger aan de pols” en wordt aan het 
einde van het seizoen een totaal overzicht 
en een persoonlijk overzicht per SRBB gemaakt 
van alle ontvangen TB. 
Een volledig overzicht van alle aantallen en scores 
wordt verstrekt, in totaal en per onderdeel. 
(zoals hiernaast bijvoorbeeld de scores van de ingevulde formulieren in de 2e divisie) 
 
Op 19 mei a.s. is een gezamenlijke bijeenkomst gepland voor alle SRBB van Topdivisie t/m promotieklasse.  
Onderwerpen die deze dag aan bod komen zijn “criteria voor een goede SRBB-er” en “reflectie op eigen 
functioneren als SRBB, mede aan de hand van de TB”, met als doel elkaar beter te maken. 
 
 

https://www.nevobo.nl/official/arbitragebeleid/toelatingsbeleid/
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Nieuw!! Goed in de wedstrijd! 
Op initiatief van NOC*NSF is een nieuw boek voor de arbiter ontwikkeld : Goed in de wedstrijd! 
In het boek is een tal van tips en adviezen te lezen, ervaringen van toppers en leuke anekdotes, vanuit diverse 
sporten. Een mooi boek om heerlijk door te lezen en af en toe eens opnieuw naar terug te grijpen. 
 
De auteur en samensteller is Maarten Westermann. Hij heeft een lange staat van 
dienst op het gebied van sportarbitrage, in de praktijk en in het verenigingsleven. 
Daarnaast werkzaam als journalist en columnist. Zo was hij van 2008 t/m 2013 
hoofdredacteur van het magazine Scheids!  
 
Heb je nog een cadeaubon liggen, gehad van de Sint of voor Kerst…. 
Zie hier hoe je het boek kunt bestellen. 
 
 
 
 
ICT weetjes 
Wist je: dat de loepjes in jouw “mijn 
wedstrijden” overzicht niet echt zijn 
verdwenen? Soms is de tekst van je 
wedstrijdenoverzicht te breed voor het 
beeldscherm. Wanneer je helemaal naar 
beneden scrolt, kun je een balk naar links en 
rechts schuiven, waardoor je alle info van een 
wedstrijd weer kunt bekijken. 

Wist je: dat het goed is om vóór het afsluiten 
van het DWF te controleren of de eventueel 
gegeven gele en rode kaarten bij de juiste 
persoon zijn geregistreerd. Dat scheelt 
achteraf een hoop rompslomp. En daarnaast 
is het een goed idee om de aanvoerders te 
vragen dit te controleren bij het afsluiten van 
het DWF. 

 
 
Kalender 
 12 mei 2018 Finale Regionale beker 
 12 mei 2018 Oefeninterland Oranje mannen Nederland - Finland in Wijchen 
 15 mei 2018 Oefeninterland Oranje mannen Nederland - Japan in Almelo 
 17 mei 2018 Oefeninterland Oranje mannen Nederland - Japan in Apeldoorn 
 19 mei 2018 Bijeenkomst SRBB Topdivisie t/m promotieklasse 
 20 mei 2018 CEV Golden European League Nederland - Slovenië in Doetinchem 
 23 mei-8 juli 2018 Spelregeltoets Topdivisie t/m promotieklasse 
 25+26 mei 2018 Workshops VS4 opleiding, inschrijving mogelijk 
 26 mei 2018 CEV Golden European League Nederland - Oekraïne in Apeldoorn 
 29-30-31 mei 2018 Volleybal Nations League vrouwen in Apeldoorn (voorheen Grand Prix) 
 2 juni 2018 Bijeenkomst #zijfluittop in Spakenburg 
 2 juni 2018 NGJK (Nationaal Gesloten Jeugd Kampioenschappen) 
 2 juni 2018 CEV Golden European League Nederland - Turkije in Sliedrecht 
 5-6-7 juni 2018 Volleybal Nations League vrouwen in Rotterdam (voorheen Grand Prix) 
 9 juni 2018 Volleybalcongres in Arnhem 
 22+23 juni 2018 Workshops VS4 opleiding, inschrijving mogelijk 
 13 t/m 22 juli 2018 WK Zitvolleybal en EK Beach en EK Jongens <21 in Nederland 
 8 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, 2e divisie officials 
 15 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, Top- en 1e divisie officials 
 29 september 2018 Startbijeenkomst 2018-2019, Eredivisie officials 
 
 
 

 

 

https://www.sportsmedia.nl/goed-in-de-wedstrijd-arbitrage-in-de-sport.html
https://www.volleybal.nl/oefeninterlands-oranje-heren
https://www.volleybal.nl/oefeninterlands-oranje-heren
https://www.volleybal.nl/oefeninterlands-oranje-heren
https://www.volleybal.nl/cev-golden-european-league
https://www.volleybal.nl/cev-golden-european-league
https://www.volleybal.nl/volleyballnationsleague
https://www.nevobo.nl/official/werving/zijfluittop/
https://www.volleybal.nl/cev-golden-european-league
https://www.volleybal.nl/volleyballnationsleague
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/bijeenkomsten-symposia/n-a/
https://www.volleybal.nl/wkzitvolleybal
https://www.volleybal.nl/dela-ek-beach
https://www.volleybal.nl/ek-jongens-20

