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ArbitrageBulletin nr.21 29 oktober 2020 

Voorwoord van de voorzitter 
 
We mogen (nog) niet!!! 
De Corona besmettingen nemen 
dagelijks met 5000 besmettingen 
toe, op het moment dat ik dit schrijf.  
 
Inmiddels is het de 10e dag na het 
ingaan van de maatregelen die de 
gehele volleybal wereld treffen (althans in 
Nederland!). Zowel in België, Frankrijk en Duitsland 
mag de topsport doorgaan. Ook het volleybal op 
het hoogste niveau wordt daar onder topsport 
geschaard. 
Ook Europese toernooien gaan in het volleybal 
gewoon van start en onze internationale 
scheidsrechters worden in het buitenland (ook in 
oranje gebieden) ingezet. De werkgever en niet de 
Nevobo bepaalt dan of iemand af mag reizen naar 
de wedstrijd en daarna wel/niet in quarantaine 
moet gaan. 
 
Zoals het er nu uitziet, ben ik benieuwd of we dit 
jaar nog wel aan spelen (dus ook aan fluiten) toe 
zullen komen. Hopelijk krijgen we collectief dit virus 
naar een aanvaardbaar niveau zodat we ergens in 
2021 weer normaal aan de slag kunnen. 
Hoewel sommigen anders denken, vind ik als 
voorzitter nog steeds “safety first”. Iedereen die de 
afgelopen maanden, binnen hun kennissenkring 
hun naasten hebben verloren, of zelf geïnfecteerd 
zijn geweest met het Covid-19 virus, kennissen en 
vrienden van dichtbij hebben zien worstelen met dit 
ziektebeeld, mensen die tot de risicogroep horen 
en hun huis niet uit durven, allemaal sterkte met 
het verwerken van deze nare tijdspanne en hopelijk 
kan alles zodra we een vaccin hebben alles weer 
worden zoals het was van voor corona-tijd. 
 
Inmiddels gaan we binnen de WA verder in het 
denken naar wat we de volgende jaren moeten 
doen om het volleybal en daarvan afgeleid de 
arbitrage op een zo hoog mogelijk peil te houden. 
 
De ontwikkelingen bij de belastingdienst liegen er 
niet om en we moeten samen met jullie gaan 
bedenken hoe we het aantal contracten wat de 
Nevobo nu af moet sluiten kunnen beperken tot 
een aanvaardbaar aantal, met respect voor 
iedereen, maar ook denkende aan de teamgelden 

(voor het grootste gedeelte bestaan die uit 
arbitrage-vergoedingen) die langzaam zo hoog 
worden dat sommige teams liever niet meer 
nationaal willen gaan spelen. 
 
Zoals eerder gemeld in ArbitrageBulletin nr.19 
worden de arbitrage vergoedingen op dit moment: 
 
- Fluiten in de Eredivisie blijft € 65,00 onder  
 contract en € 30,00 zonder contract. 
 
- Beoordelende juryleden gaan naar € 30,00 en  
 technisch juryleden naar € 15,00. 
 (bovenstaande is van toepassing per 1-1-2021) 
 
- Fluiten in de Topdivisie levert een bedrag op van  
 € 30,00. SRBB-ers ontvangen hier € 15,00. 
 (SRBB-vergoeding is van toepass. per 1-1-2021) 
 
- Fluiten in de 1e divisie wordt € 20,00. 
 SRBB-ers ontvangen in 1e divisie € 12,50. 
 
- Fluiten in de 2e divisie blijft € 12,50. 
 Net als de SRBB-ers in de 2e divisie. 
 
- Fluiten in de Regio is € 10,00 gebleven. 
 Net als de SRBB-ers in de Regio, ook € 10,00. 
 
In het BTA aangevuld met hoofd arbitrage nationaal 
bekijken we hoe en wanneer we tot een meer 
homogene structuur kunnen komen ten aanzien 
van een reële verhouding tussen teamgelden en de 
arbitrage vergoeding. Daarvan houden we jullie op 
de hoogte. 
 
Met de VolleybalAcademie gaan we kijken welke 
workshops we online kunnen geven in deze periode 
en mogelijk kunnen we een aantal zoomsessies 
organiseren per aanwijsgroep om kennis en 
ervaringen te delen met elkaar. 
 
Rest me jullie een “rustige” periode toe te wensen 
met weinig ziektebeelden in je eigen en directe 
omgeving. 
 
Veel leesplezier! 
 
 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 
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Terugblik naar eerste online startbijeenkomsten 
voor officials 
Wat een start dit seizoen. Het was lang onzeker of we wel competitie konden gaan spelen. 
Uiteindelijk is de competitie toch van start gegaan, maar na 4 wedstrijdronden is het weer abrupt tot stilstand 
gekomen. Wanneer we weer verder gaan is afwachten. 
 
Normaal zijn de startbijeenkomsten grote, fysieke bijeenkomsten. Naast de informatie die gegeven wordt over 
het nieuwe seizoen, spelregels, etc., is er altijd veel ruimte voor gezellig samenzijn. Je collega’s in levende lijve 
zien, grapjes maken, serieuzere zaken bespreken, is natuurlijk heel mooi. Maar dat was in deze Coronatijd niet 
te organiseren met 1,5 meter afstand en binnen de richtlijnen van het RIVM. Bovendien willen we vooral dat 
jullie allemaal gezond blijven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu waren de bijeenkomsten digitaal op afstand. Zowel de nationale als de regionale bijeenkomst werd 
bijgewoond door meer dan 200 deelnemers! Toch ging het wonderwel best goed. Natuurlijk heeft de 
oefenavond, die de donderdag ervoor werd georganiseerd, geholpen. Veel technische problemen werden daar 
getackeld en ook voor ons was het goed om even te oefenen. 
 
Op zaterdag 5 (nationaal) en maandag 7 (regionaal) september was het dan zover. De informatiedeling ging 
best goed. Er werd veel gebruik gemaakt van de chatfunctie, zodat er toch nog enige interactie was. Daarnaast 
is tijdens de nationale bijeenkomst de groep nog verdeeld in de aanwijsgroepen, zodat nog meer interactie 
mogelijk was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben na afloop veel reactie gekregen. Veelal waren die positief. Uiteenlopend van “fijn dat ik toch de 
nodige informatie krijg” via “het scheelt heel veel reistijd” tot “uitstekend georganiseerd”. Natuurlijk ook veel 
reacties van mensen, die de interactie en het samenzijn met de collega’s hebben gemist. Logisch. 
 
Toch zien we, ook voor de toekomst, wel mogelijkheden om op de één of ander manier gebruik te blijven 
maken van videobijeenkomsten. Ook als we weer terug zijn in het “normaal”. 
 
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de flexibiliteit en inzet tijdens de bijeenkomsten. Let op je zelf en 
blijf gezond! 
 
Peter Boogaard 
Hoofd nationale arbitrage zaalvolleybal 
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Het is maar een spelletje 
Eerder schreef ik op deze 
plek over “Wedstrijdsport, 
het maakt wat los…”. 
Inmiddels zitten we in de 
Tweede lock-down van dit 
jaar en weten we nu pas 
écht wat het losmaakt 
(of juist niet). 
 
De bij de NOC*NSF 
Aangesloten sportbonden hadden in 2018 samen 
5.146.000 leden. Daar halen we er 1.208.000 van af 
want dat zijn leden die niet of nauwelijks in 
wedstrijdverband sporten. Ik kan me vergissen 
natuurlijk; Misschien dat de 14.000 leden van de 
Nederlandse Onderwatersport Bond op zaterdag-
middag massaal in de Oosterschelde dobberen en 
een competitie platvissen pesten houden? 
 
Laten we er vanuit gaan dat zo’n 3,5 miljoen 
mensen elke week een wedstrijd spelen, op welk 
niveau dan ook. En die gaan nu dus door het 
behang, en niet alleen in het weekend want trainen 
mag ook niet of nauwelijks. 
 
Uiteraard is de impact nog veel groter. Als die 3,5 
miljoen wedstrijdsporters nou gemiddeld twee 
toeschouwers per wedstrijd trekken dan hebben we 
al ruim 10 miljoen mensen die door het behang 
gaan (en daarvan velen ook door de week want die 
zitten met hun zwaar gefrustreerde kroost op de 
bank). 
 
Laten die 10,5 miljoen mensen nou ook nog ‘s 
gemiddeld € 5 pp uitgeven in de kantine (ligt bij 
mijn clubje wat hoger denk ik, als ik Heren 2 
meereken) dan hebben we het daarnaast over 
minstens € 52,5 miljoen per week dat er momenteel 
naar de bouwmarkt verdwijnt. Dat gaat zeker in 
onze sport niet linea-recta ten koste van de clubkas 
maar vroeg of laat krijgen we hiervoor natuurlijk de 
rekening gepresenteerd (zaalhuur ↑ x subsidie ↓ = 
contributie ↑2). 
 
 

Ik ben ervan overtuigd dat 
bovenstaande cijfers aan de conservatieve kant zijn. 
Ze dienen slechts ter onderbouwing van wat ik uit 
eigen ervaring inmiddels begrepen heb: Wat een 
ongelofelijke impact heeft (wedstrijd)sport op onze 
samenleving. Daar denk je normaal gesproken 
nauwelijks over na, maar als je op zaterdagavond in 
arren moede naar FC Emmen-Fortuna Sittard (met 
alle respect) zit te kijken komt het wel keihard 
binnen. 
 
Na het staken van de competitie 2019-2020 op 18 
maart had ik nog iets van berusting: “OK, we zijn al 
¾ op weg, het is voorjaar en zo lang zal het echt 
niet duren”. Ik zal u de ruim 1.200 foto’s van een 
ijsvogel besparen, maar ze zijn echt heel mooi. 
 
Lo and behold, al op 31 maart, dus slechts 13 dagen 
later, meldde de Nevobo zich met een duidelijk plan 
voor de competitie 2020-2021 (stel je voor dat ze 
net zo snel een paar honderd SR-shirts hadden 
kunnen leveren!) en de toekomst zag er weer 
rooskleurig uit. 
 
Tijdens het seizoen zijn mijn weekenden tamelijk 
overzichtelijk. Uit: Verzamelen, rijden (soms ver) en 
bijpraten, koffie, voorbereiden, foto’s maken, 
genieten of balen, terugrijden en napraten, vette 
bek halen, foto’s selecteren en nabewerken, SRs 
pesten op FaceBook, op zondag nog een beetje 
nagenieten of balen, de (volleybal)pers bedienen en 
dan is het klaar. Thuis: Al het bovenstaande minus 
het rijden, plus véél meer foto’s (vooral van Dames 
2), plus bieren, plus de zaal opbouwen en afbreken. 
En daar omheen dan ook nog fluiten (R1) en wat 
andere hand- en spandiensten voor de vereniging 
of de Nevobo (zoals deze column schrijven). 
 
Ik durf de stelling wel aan dat het volleybal een 
groot deel van mijn sociale leven uitmaakt! 
En nu dus weer niet. Ik zal u de ruim 1.200 foto’s 
van paddenstoelen besparen, maar ze zijn echt heel 
mooi. 
 Tjerk Laan 

Vanuit de taakgroep Spelregels, spelregeltoets 2021-2022 
In de voorbereiding van seizoen 2020-2021 zijn door de taakgroep Spelregels weer de alom bekende 
spelregeltoetsen afgenomen. Dit jaar was het laatste jaar dat de mogeliujkheid voor een mondelinge 
herkansing bestond. Met ingang van het aankomende seizoen, 2021-2022, krijgt iedere nationale official 
twee schriftelijke kansen om te slagen door een spelregeltoets. 
Heb je problemen met het maken van een schriftelijke toets, bijvoorbeeld door dyslexie, meldt dat dan tijdig 
aan arbitrage@nevobo.nl. We zullen dan samen kijken hoe we de toets bij je kunnen afnemen. 

mailto:arbitrage@nevobo.nl
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Bijeenkomsten voor nationale scheidsrechters en -SRBB-ers 
De competitie ligt vanwege de Corona-maatregelen voorlopig stil. Wanneer we weer kunnen beginnen weet 
niemand. We willen in deze tijd niet stil zitten. 
 

 Tijdens de nationale startbijeenkomst van 5 september was  
 weinig interactie mogelijk. Daarom hebben we besloten om  
 begin november voor alle nationale aanwijsgroepen en  
 nationale SRBB-ers een videobijeenkomst te houden. 
  
 We willen weten hoe het met jullie gaat, hoe je de eerste  
 wedstrijden hebt beleefd en welke dingen voor de komende  
 tijd van belang zijn. 
 Ook willen we nog eens stilstaan bij het belang en de  
 werkwijze van AIS. Daarnaast is er veel ruimte voor jullie  
 inbreng. Waar wil je het over hebben, welke  
 onderwerpen vind jij belangrijk? 
 Laat het weten aan je groepscoördinator! 
  
 We streven ernaar om het vooral leuk en gezellig te maken  
 met een informatief en interactief karakter. 
  
 De bijeenkomsten duren maximaal 1,5 uur en hebben een  
 interactief karakter. Voor de N3-groep worden twee  
 bijeenkomsten gehouden, zodat we kunnen streven naar  
 een maximaal aantal deelnemers van 50 per bijeenkomst.  
 Voor de SRBB-ers (actief in de N1T t/m N3) wordt een  
 aparte bijeenkomst gehouden: 

 
• N1T scheidsrechters: zaterdag 7 november 2020 van 12.30 - 14.00 uur 
• N2 scheidsrechters: donderdag 5 november 2020 van 20.00 - 21.30 uur 
• N3 scheidsrechters: zaterdag 7 november 2020 van 10.00 - 11.30 uur én 

  van 15.00 - 16.30 uur 
• SRBB N1T t/m N3: zaterdag 14 november 2020 van 10.00 - 11.30 uur 
• Zitvolleybal scheidsrechters: zaterdag 21 november 2020 van 10.00 - 11.30 uur 

 
De bijeenkomsten vinden op dezelfde manier plaats als de startbijeenkomst (via ZOOM). De N3-scheidsrechters 
krijgen eerst een mail met het verzoek om aan te geven bij welke bijeenkomst je aanwezig kunt/wilt zijn. 
Daarna krijgen de N3-scheidsrechter een mail met de definitieve uitnodiging en de link voor de betreffende 
videobijeenkomst. De overige groepen krijgen direct een mail met een uitnodiging en de link voor de 
videobijeenkomst. 
 
  

 
Broodje aap 
De aanwijzing van een nieuwe 
libero, n.a.v. een geblesseerde 
libero, kan zonder melding/teken 
door de coach/aanvoerder in het 
veld gedaan worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          

  

 
Fout. 
Zie spelregels 19.4 en 19.4.2.3. en HIA 
19.2. De aanwijzing van een nieuwe libero 
moet gedaan worden met een 
melding/teken door de coach/aanvoerder 
in het veld aan één van de scheidsrechter. 
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De winnaars van de prijs “Scheidsrechter van het seizoen” 
Ondanks dat we in seizoen 2019-2020 helemaal niet toe zijn gekomen aan deze prijzen, hebben we voor een 
aantal officialgroepen bij de start bij 2020-2021 toch een aantal officials, zo coronaproof mogelijk, in het 
zonnetje gezet als “Scheidsrechter van het Seizoen 2019-2020”. 
We feliciteren alle winnaars van harte met deze blijk van waardering voor alle inzet! 
 
N1E (Eredivisie) - Lennart de Jonge 
N1T (Topdivisie) - Mathilde Hissink 
N2 (1e divisie) - Mickey van Asdonck 
N3 (2e divisie) - Coen Modde 
Zitvolleybal - niet uitgereikt ivm Covid-19 
Beachvolleybal Eredivisie - niet uitgereikt ivm Covid-19 
Beachvolleybal 1e divisie - niet uitgereikt ivm Covid-19 
Lijnrechter - Henk Hondelink 
SRBB nationaal - Herman Oosterman 
Regio Noord - niet uitgereikt ivm Covid-19 
Regio Oost - niet uitgereikt ivm Covid-19 
Regio West - niet uitgereikt ivm Covid-19 
Regio Zuid, code R1 - Wout de Ruiter 
Regio Zuid, code R2 - Pia Dhondt 
 
 
Communicatie tussen Eredivisie officials 
Alhoewel nog weinig kunnen gebruiken -een paar Supercup wedstrijden en een aantal competitiewedstrijden-  
 maken de scheidsrechters en het jurylid in de Eredivisie, met ingang van seizoen  
 2020-2021 allemaal gebruik van de draadloze Axiwi-communicatiesets. 
 Een test met dit systeem, welke ter beschikking werd gesteld door de KNHB, aan het  
 einde van seizoen 2019-2020 is goed verlopen. 
 Door middel van dit communicatiesysteem kan er efficiënter worden overleg tussen  
 de scheidsrechters onderling en eventueel het jurylid. Er kan sneller worden  
 ingespeeld op bepaalde situaties die om snel overleg vragen. 
 Zodra er weer gespeeld kan worden, kunnen we onze scheidsrechters van het  
 hoogste niveau weer in actie zien. 
 
 
Uitgereikte officialspelden 
In de afgelopen periode is weer een aantal official gehuldigd door middel van het “opprikken” van een Gouden- 
of Zilveren officialspeld voor resp. 40 jaar en 25 jaar actief zijn als official. 
Soms werd de onderscheiding aangevraagd door de vereniging van de betreffende official. In een aantal 
gevallen gebeurde dit opprikken figuurlijk tijdens de online Startbijeenkomsten op 5 en 7 september 2020. 
 
De Gouden officialspeld is uitgereikt aan: 
John Baerveldt, Hans Bontekoning, Lex de Booij, Otmar Eyck, Jack Geraerds, 
Wim Knoben, Jan Lubberink, Kees Mahler, Pierre Muizers, Menno Pit, 
Aart Polderman de Jong, Harry Rensen, Henk Rikken, Erik Verbeek, 
Margot Verhoef, Jos Verschuuren, Pieter Winkelmolen. 
 
De Zilveren officialspeld is uitgereikt aan: 
Jelle van Abeelen, Alfred van der Dussen, Willem ten Hoope, Andries Janssen, 
Jack Legeland, Barry Leuverman, Martijn Michielse, Johan Muller, Ad van Oversteeg, 
Hans de Swart. 
 
Allen van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding voor het vele werk in de 
volleybalarbitrage. 
 

https://www.nevobo.nl/official/opleiding-bijscholing/startbijeenkomsten/
https://www.nevobo.nl/official/nieuws/officialonderscheidingen/
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De winnaars van de prijs “Sportiefste team” 
Op een aantal niveaus is de Sportiviteitsduim over seizoen 2019-2020, 
de prijs voor het team dat de hoogte waardering heeft gekregen van de scheidsrechters in de AIS-
sportiviteitsmeting, alsnog uitgereikt. 
Voor seizoen 2019-2020 zijn in de eerste twee weken van de competitie de volgende winnaars verrast: 
 
Eredivisie dames - Apollo 8 DS1 
Eredivisie heren - (nog) niet uitgereikt 
Topdivisie dames - Pharmafilter US DS1 
Topdivisie heren - Volley Tilburg HS1 
1e divisie dames - Heva VCV ‘Topklimaat in Volleybal’DS1 
1e divisie heren - EVV Bultman-Hartholt HS1 
2e divisie dames - HHB Coaching C.S.V 
2e divisie heren - Flamingo’s’56 HS`1 
Zitvolleybal Eredivisie - (nog) niet uitgereikt 
Zitvolleybal 1e divisie - (nog) niet uitgereikt 
 
 
 
 Regio Noord, dames 3e divisie -(nog) niet uitgereikt 
 Regio Noord, heren 3e divisie - (nog) niet uigereikt 
 Regio Noord, dames promotieklasse - (nog) niet uitgereikt 
 Regio Noord, heren promotieklasse - (nog) niet uitgereikt 
 Regio Oost, dames 3e divisie - Jumbo van Andel Ormi DS1 
 Regio Oost, heren 3e divisie - (nog) niet uitgereikt 
 Regio Oost, dames promotieklasse - Spiker DS1 
 Regio Oost, heren promotieklasse - (nog) niet uitgereikt 
 
Regio West, dames 3e divisie - (nog) niet uitgereikt 
Regio West, heren 3e divisie - (nog) niet uitgereikt 
Regio West, dames promotieklasse - (nog) niet uitgereikt 
Regio West, heren promotieklasse - (nog) niet uitgereikt 
Regio Zuid, dames 3e divisie - VC Kessel DS1 
Regio Zuid, heren 3e divisie - Tupos HS1 
Regio Zuid, dames promotieklasse - (nog) niet uitgereikt 
Regio Zuid, heren promotieklasse - (nog) niet uitgereikt 
 

Dank, van de nationaal SRBB van het seizoen 
Tijdens de online startbijeenkomst nationale officials, op 5 september 2020, werd 
Herman Oosterman uitgeroepen tot nationaal SRBB van het seizoen 2019-2020. 
Dat was een verrassing voor hem en hij schrijft daarover: 
 
Dat deze oorkonde aan mij is uitgereikt heb ik grotendeels te danken aan al mijn 
collega SRBB-ers, die vrijwel iedere zaterdag op pad gaan om naar scheidsrechters 
te kijken en hen middels een goed gesprek hun tops en verbeterpunten geven. 
Zonder hun inzet is het voor mij niet mogelijk om mijn werk als aanwijzer goed 
te kunnen uitvoeren. Daarom is deze oorkonde ook voor hen.  
Het streven om scheidsrechters middels begeleiding en beoordeling naar een 
hoger niveau te brengen is onze gemeenschappelijke drijfveer, wetende dat het 
grootste gedeelte van de scheidsrechters, gezien de waardering die ze 
uitspreken via AIS, dit ook waarderen. Voor mij persoonlijk is het een grote 
stimulans om door te gaan met mijn vrijwilligerswerk! 
 
 Tot in de hal, Herman Oosterman 



   

ArbitrageBulletin nr.21, 29 oktober 2020 7  

 
Voorbereidingen regionale Masterclass gestart 
Om ambitieuze jonge scheidsrechters op ieder 
niveau te kunnen begeleiden zijn we, naast 
de nationale Masterclass, 
begonnen met een eerste aanzet voor 
de regionale Masterclass. 
 
Bij de eerste peiling hoe jonge talentvolle 
scheidsrechters denken over een 
regionale Masterclass was de response 
geweldig. Maar liefst 30 jonge 
scheidsrechters uit de landelijke vier 
regio’s hebben zich aangemeld, met allen 
een verschillende motivatie, maar met 
een gemeenschappelijk doel: graag 
beter willen fluiten en op een hoger 
niveau. 
 
Het idee van een regionale Masterclass 
is niet geheel nieuw, want de Regio 
Zuid heeft een aantal jaren geleden 
al een eerste aanzet daarmee gemaakt 
en we willen daar graag ons voordeel 
mee doen. De centrale vraag is 
natuurlijk hoe de regionale Masterclass gezien 
moet worden. 
 

Als volleybalbond willen we graag 
jonge scheidsrechters intensiever opleiden en  
 verder ontwikkelen om een goede basis te  
 hebben voor het fluiten op een hoger niveau.  
 Hiermee streven we er naar om jonge  
 scheidsrechters, die regionaal (gaan) fluiten,  
 extra mogelijkheden te bieden om de overstap  
 te kunnen maken naar de nationale competitie. 
  
 Met deze stap maak je dan een sprong naar de  
 nationale Masterclass waarin scheidsrechters  
 in de divisies fluiten. Er zijn scheidsrechters die  
 enorm veel plezier aan hun hobby beleven en  
 ambitieus zijn om op den duur een stapje  
 hoger te willen fluiten. Als bond zijn we op het  
 moment bezig een goed plan te schrijven en  
 daarbij ligt het nadrukkelijke accent op de  
 opleiding en begeleiding van de scheidsrechter. 
  
 Dat eerste conceptplan hopen we deze maand  
 klaar te hebben. We hopen dat we onze ideeën  
 spoedig in de praktijk ten uitvoer kunnen  
 brengen in deze coronatijd. Alle aangemelde 
scheidsrechters hebbeninmiddels een eerste 
briefing gehad. Wordt Vervolgd! 
 

 
===========================#ScheidsBedankt================================================= 
 
In de eerste week van oktober stond de Week van de 
Scheidsrechter weer gepland. Alhoewel anders dan anders, 
minder wedstrijden, afstand houden, geen geschudde handen 
enz., hopen we toch dat je er toch plezier aan hebt kunnen 
beleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb jij coronaproof een bedankje 
in ontvangst mogen nemen? 
Misschien wel in combinatie met 
het “nevobo-vliegtuigje”       
Heb je niet gefloten in dé Week 
of niets ontvangen, dan brengen 
wij bij deze alsnog onze hartelijke 
dank uit aan jou! Mede namens 
de teams. 
 
Door jou kunnen we volleyballen! 
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======================================#ScheidsBedankt====================================== 
 
 
 
Kalender 
 5 november 2021 Online scheidsrechtersbijeenkomst N2 
 7 november 2021 Online scheidsrechtersbijeenkomst N3 
 7 november 2021 Online scheidsrechtersbijeenkomst N1T 
 14 november 2021 Online nationale SRBB bijeenkomst 
 21 november 2021 Online scheidsrechtersbijeenkomst Zitvolleybal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


