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ArbitrageBulletin nr.22 22 december 2020 

Voorwoord van de voorzitter 
 
We mogen weer (enkel de 
Eredivisie)! 
 
Seizoen 2020-2021 wordt op 1 
januari 2021 voortgezet met de 
wedstrijd Lycurgus - Dynamo. 
Aanvangstijd 15:00 en te volgen 
via live stream, maar 
waarschijnlijk ook via de NOS. Dit 
betekent een aantal “te regelen 
zaken” voor de arbitrage. Beide 
scheidsrechters en het jurylid moeten de dag 
voorafgaande aan de wedstrijd getest worden, 
maar tegelijkertijd ook een reserve scheidsrechter 
en een reserve jurylid, mocht iemand van de drie 
positief zijn. En dat is nog maar één wedstrijd. De 
week erop moeten 20 scheidsrechters en 10 
juryleden aan de bak, zodat we waarschijnlijk 25 
scheidsrechters en 15 juryleden moeten gaan 
testen op de vrijdag 8 januari 2021. Voorlopig 
spelen we zonder lijnrechters en ballenrollers/quick 
moppers binnen de boarding. 
 
Allemaal chit-chat in vergelijking met de Corona 
problematiek natuurlijk. We moeten met z’n allen 
dat virus eronder krijgen, willen we naast de 
Eredivisie ook alle duizenden andere volleybal 
fanaten weer aan het spelen en aan het fluiten 
krijgen. Dat is voor de gezondheid van Nederland 
toch wel het belangrijkste. Weer normaal kunnen 
trainen, weer normaal kunnen communiceren met 
ons lichaam, handen schudden, schouderklopje, 
juichen, wanneer is dat weer mogelijk? 
 
Er is een aantal coryfeeën die we helaas niet meer 
onder ons hebben. Collega scheidsrechters, 
begeleiders, beoordelaars. Dat doet pijn. Dood gaan 

doen we allemaal, maar in deze tijd door deze 
ziekte komt het toch harder aan dan gewoonlijk. Ik 
wens iedereen sterkte in deze dagen met het 
verlies van je dierbaren. Komende week zijn de 
“feestdagen” gepland, kijk uit en hopelijk kunnen 
we dan snel weer starten in 2021 met het reguliere 
volleybal. 
 
Zoom-meetingen zijn geslaagd en zullen zeker 
herhaald worden. Ook proberen we een virtuele 
nieuwjaarsreceptie te houden voor alle nationale 
scheidsrechters en betrokkenen bij de nationale 
competitie op korte termijn. Naast elkaar weer zien 
zullen we ongetwijfeld daar gaan praten over de 
Eredivisie van 2022 en verder en de impact daarvan 
op de arbitrage in zijn totaliteit. De 
Volleybalacademie zal laten weten hoe de 
opleidingen van de VS4 en de VS4-Top een vervolg 
gaan krijgen. 
 
Cor van Gompel -gekozen in de Europese 
Scheidsrechters Commissie- heeft aangegeven, met 
ingang van 2021-2022 te stoppen als voorzitter van 
de taakgroep Spelregels. 
 
Mocht iemand interesse hebben of iemand weten, 
die hier uitermate geschikt voor is, wijs hem of haar 
op deze link: vacature voorzitter taakgroep 
Spelregels. 
 
Rest mij iedereen voor de komende tijd rustige 
beknopte feeërieke besloten, intense feestdagen 
toe te wensen. En daarnaast voor iedereen een 
gelukkig, sportief maar vooral gezond 2021. 
 
 
Veel leesplezier! 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Broodje aap 
Het is door het serverende 
teams niet toegestaan om 
tijdens de service dicht bij elkaar 
te gaan staan. Er moet ten 
minste 1,5 (corona :) meter 
tussen de spelers onderling 
zitten. 
 
 

 
 
                           
 
 
 
 
 

 

 

 
Fout 
Zie spelregels 12.5.2 1e commentaar 
voor Topdivisie en lager. Er moet ten 
minste een armlengte tussen de 
spelers onderling zitten. Dit 
“schermen” is pas fout als de bal 
over de spelers die dat scherm 
vormen heen wordt geserveerd.  
 

https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
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Internationale scheidsrechters 
Internationaal scheidsrechter Gert Reichardt heeft op 17 december 2020 op 
Gran Canaria zijn laatste internationale wedstrijd gefloten. Dit was in de kwartfinale van de CEV-cup, de 
wedstrijd tussen thuisploeg Gran Canaria Las Palmas en Maaseik uit België. De wedstrijd eindigde in 3-2 voor 
Maaseik. 
 
Internationaal staat nog steeds de leeftijd van 55 jaar 
vast, waarop je moet stoppen om plaats te maken voor 
de jongere scheidsrechters. In Nederland is geen 
leeftijdsgrens vastgesteld, maar wordt tijdig aan de 
scheidsrechters gevraagd om hetzelfde te doen voor hun 
jongere collega’s (anders zouden Frans Lodérus en 
Peter Groenewegen nog steeds actief zijn in de Eredivisie). 
 
In 2020 heeft ook Marc Bloemhard ervoor gekozen om 
te stoppen internationaal en in de Eredivisie. Hij wil wel 
nog actief zijn in de Topdivisie om talenten uit de 
Masterclass te begeleiden. 
Simone Zwaga (beachvolleybal) heeft in augustus een 
jeugdtoernooi onder 20 in BRNO mogen fluiten en heeft 
daarna aangegeven te stoppen met internationaal fluiten 
om meer tijd te hebben voor haar gezinsleven. 
 
In 2021 zal er een nieuwe cursus voor nieuwe beachvolleybalscheidsrechters georganiseerd worden. Hopelijk 
kunnen we daar minstens één kandidaat naar toe sturen. 
 
Raymond Haamberg en Süleyman Yalzin zijn in december 2019 naar de internationale scheidsrechterscursus 
geweest in Turkije en zijn toegevoegd aan onze internationals, waarvan we er naast voornoemde twee nu voor 
2021 nog vier hebben, t.w. Wouter de Baar, Hélène Geldof, Daniël Jettkandt en Marco van Zanten. Volgens de 
internationale regels zouden wij recht hebben op 20 plaatsen, maar we streven naar ongeveer 10 posities, 
zodat iedereen voldoende wedstrijden aangewezen kan krijgen. We gaan daaraan werken. 
 
Voorlopig heeft in 2021 enkel Daniël Jettkandt aanwijzingen in de CEV Champions-league vrouwen in Nantes, 
een drietal wedstrijden. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Benoemingen in CEV commissies 
Bij de verkiezingen voor de bezetting van de nieuwe commissies bij de Europese Volleybalbond CEV, zijn zes 
Nederlanders gekozen. Zij zijn met deze benoeming voor vier jaar aangesteld. 
Vanuit de werkgroep Arbitrage zijn dit Cor van Gompel en Joep van Iersel. 
We feliciteren Cor en Joep van harte met deze aanstelling en wensen ze veel plezier en succes toe. 
 
 Cor van Gompel is gekozen voor de  Joep van Iersel is gekozen als secretaris 
 European Refereeing Commission European Beach Volleyball Commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/12/03/zes-nederlanders-gekozen-in-cev-commissies
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Hans Bontekoning stopt als groepscoördinator N1T 
Een aantal weken geleden heeft Hans Bontekoning aangegeven per 1 januari 2021 
te stoppen als groepscoördinator N1T. Na vele jaren kiest hij voor andere prioriteiten binnen (o.a. jurylid 
Eredivisie) en buiten het volleybal. Hij heeft aangegeven het afronden van het 
seizoen nog wel op de juiste wijze te willen begeleiden. 
 
In de periode dat Hans, samen met Benno Elfrink (die afgelopen seizoen is gestopt), 
de N1T heeft (be)geleid is dit uitgegroeid als een stabiele mooie groep 
scheidsrechters. Bij Hans staat altijd de mens voorop, dus was er veel aandacht 
voor de persoon achter de scheidsrechter. Daarnaast wist hij alle scheidsrechters 
te enthousiasmeren en te binden aan hun hobby. Ik had er, als hoofd nationale 
arbitrage zaalvolleybal, nauwelijks omkijken naar en dat is een zeer prettig gevoel. 
 
Hans: heel veel dank voor de afgelopen jaren en we nemen nog op een gepast 
moment uitgebreid afscheid van je in deze functie. 
 
Hoe de functie van groepscoördinator N1T volgend jaar wordt ingevuld is nog niet bekend. Ik wil daar graag in 
januari 2021 met de groep scheidsrechters in de N1T over in gesprek. Ook in het licht van de huidige 
ontwikkelingen van COVID-19 is veel onzeker. Dus eerst met elkaar in gesprek voordat we keuzes maken! 
 
Peter Boogaard 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
Verdrietig afscheid van twee officials 
Vlak na de uitgifte van ArbitrageBulletin nr.21 bereikte ons het verdrietige 
bericht dat Gerard Tanke op 29 oktober j.l. is overleden. 
 
Gerard is jarenlang actief geweest als official van de Nevobo. Begonnen 
als scheidsrechter en sinds 2005 als scheidsrechterbegeleider/-beoordelaar 
(SRBB). In 1998 ontving Gerard een Zilveren speld en een 
Zilveren officialspeld. De 40 jaar actief zijn als official heeft hij net niet 
vol kunnen maken. 
 
Gerard heeft, na de lang ziekbed, de strijd moeten opgeven. 
We verliezen in hem een zeer gewaardeerd en betrokken SRBB. 
 
  
 En ruim twee weken later kwam het 
 volgende droevige bericht binnen. 
 Op 15 november j.l. is Gerrit Schraa overleden aan de gevolgen van 
 Covid-19. 
 Gerrit was altijd actief bij Olhaco. Vraag aan een willekeurige  
 official waaraan hij of zij denkt bij het fluiten in Hoogeveen en de 
 naam van Gerrit valt. 
  
 Zelf was hij ook official voor de Nevobo, zelfs 43 jaar, waarvoor 
 hem in 2017 de Gouden officialspeld werd opgeprikt. In 1990  
 ontving hij al een Zilveren insigne voor zijn verenigingsbetrokkenheid. 
  
 Gerrit zal erg worden gemist in het volleybal, als zeer betrokken  
 verenigingsman en als kundig en gewaardeerd official. 
 
We wensen alle familieleden en vrienden van Gerard en Gerrit alle kracht toe om het grote verlies te dragen. 
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/19/volleybalofficial-gerrit-schraa-overleden
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Digitale bijeenkomsten 
 
Nationaal 
Het is een bijzondere situatie. Al maanden zonder volleybal en ook nog geen zicht op 
hervatting van de competitie (behalve de Eredivisie). Op het moment dat ik dit schrijf zitten we weer in een 
strenge lockdown. Besmettingscijfers zijn hoog. Toch hoop ik dat het met jullie allemaal gezond en goed gaat. 
 
 Afgelopen november hebben we voor de nationale  
 scheidsrechtergroepen, N1T, N2, N3 en Zitvolleybal en de  
 nationale SRBB-groep digitale bijeenkomsten georganiseerd.  
 Enerzijds om wat informatie te delen, maar zeker ook om even  
 gezellig met elkaar samen te zijn en te horen hoe het met  
 iedereen gaat. 
  
 De bijeenkomsten zijn goed ontvangen en druk bezocht. En  
 iedereen gaf aan dat zo’n bijeenkomst goed is voor de  
 onderlinge binding en zeker in januari nog een keer  
 georganiseerd zou kunnen worden. 
 
Dat gaan we dan ook doen! Eind januari zullen we voor alle bovengenoemde groepen opnieuw een 
bijeenkomst organiseren. Om gezellig met elkaar te kletsen, maar ook om (hopelijk positief) naar de nabije 
toekomst te kijken. 
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2021! 
 
 Peter Boogaard 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Regionaal 
Ook regionaal willen we gaan kijken of een digitale bijeenkomst voor officials een toegevoegde waarde heeft. 
De eerste bijeenkomst voor de officials is de regio Zuid is inmiddels gepland. De andere regio’s zullen wellicht 
zo snel mogelijk volgen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Eredivisie 
Op initiatief van Hélène Geldof (Ere wie Ere toekomt in de Eredivisie) is op 1 november 2020 gestart met een 
Zoomsessie voor de Eredivisie scheidsrechters en juryleden om terug te kijken -te reflecteren- op eigen gedrag 
en de mening van collega’s daarover te horen. 
 
Op 4 december 2020 was de tweede sessie en vervolgens gaan we alternerend op de zondagochtend en de 
vrijdagavond de komende data daarmee door: 3 januari, 5 februari en 7 maart 2021. 
Het blijkt dat daarmee in een behoefte wordt voorzien en door de deelnemers wordt deze zeer op prijs gesteld. 
 
 
 Joep van Iersel 
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Ben jij de nieuwe voorzitter taakgroep Spelregels? 
De functie voorzitter taakgroep Spelregels komt aan het einde 
van dit seizoen vacant, omdat de huidige voorzitter, 
Cor van Gompel, heeft aangegeven na seizoen 2020-2021 
te stoppen met deze functie. 
Zijn de (spel)regels helemaal jouw ding, wie weet ben jij 
dan wel de nieuwe voorzitter voor de taakgroep. 
 
Lijkt het je leuk om o.a.: 

• …vorm en inhoud te geven aan het beleid van de 
Nevobo t.a.v. de spelregels voor alle spelvormen in 
de nationale en regionale competities? 

• …leiding te geven aan vergaderingen van de taakgroep 
Spelregels? 

• …geschikte vragen op te stellen voor de jaarlijkse spelregeltoetsen? 
 
Bekijk hier de gehele vacature tekst en bij interesse… reageer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maak jouw eigen kerst en/of nieuwjaarskaart 
 
 
Kalender 
 1 januari 2021 Eerste wedstrijd Eredivisie Lycurgus - Dynamo 
 9 januari 2021 Start Eredivisie competitie 
 13 januari 2021 Zoommeeting regio officials regio Zuid 
 
  

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/12/08/ben-jij-de-nieuwe-voorzitter-taakgroep-spelregels
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/12/14/maak-een-kerstkaart-voor-jouw-leden

