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ArbitrageBulletin nr.23 20 april 2021 

Voorwoord van de voorzitter 
 
Hoop is uitgestelde teleurstelling 
We hebben lang mogen hopen op een 
voortzetting van de competitie in 
welke vorm dan ook voor Topdivisie 
en lager. Nu met het “uitgelekte” 
nieuws, dat mogelijk is mei de 
indoorfaciliteiten weer open kunnen, 
is het te laat voor een competitie in welke vorm dan 
ook. Dus ook geen arbitragemogelijkheden, behalve 
bij “veredelde” oefenwedstrijden straks. De 
competitie zal weliswaar weer pas in september 
beginnen, veel verenigingen zullen eerder dan half 
augustus de trainingsarbeid weer oppakken en dus 
ook eerder oefenwedstrijden plannen (dus hopelijk 
ook voor ons allemaal). 
 
We hebben tijd gehad om ons te bezinnen, wat we 
gaan doen met de arbitrage in de toekomst. Peter 
Boogaard beschrijft verderop in dit 
ArbitrageBulletin hier uitgebreid over. We gaan het 
Arbitrage 2.2 noemen. Zodat we in 22 weer 
helemaal, allemaal op de nieuwe juiste weg zitten, 
die we allemaal samen besproken hebben en 
hopelijk goed gaan invullen. De juiste persoon op 
de juiste plaats, gaat dan niet meer per seizoen, 
maar kan tijdens het seizoen al onderhevig zijn aan 
tussentijds op een hoger niveau fluiten. Incidenteel 
ook op een lager niveau fluiten om daar anderen 
mee te helpen om tot volledige wasdom te komen. 
Kortom we zullen van alle aanwijzers, begeleiders 
en ook beoordelaars (ja, die blijven ook nog, maar 
meer aan het eind van een seizoen) veel inzet 
vragen en samenspraak om dat te realiseren waar 
ik mee begonnen ben: De juiste persoon op de 
juiste plaats. 
 

Tevens ook goed nieuws van het beachfront, acht 
nieuwe cursisten kunnen opgeleid gaan worden. 
Hopelijk gaan ze een mooi seizoen tegemoet. We 
hebben nieuwe aanwas nodig, nu en in de 
komende jaren, willen we alles blijven fluiten wat 
we nu doen en uitbreiden daar waar mogelijk naar 
onder toe. 
 
We hebben in mei nog een PD vergadering. 
Waarom zul je je afvragen: Omdat we niet weten 
hoeveel collega’s er doorgaan. De Topdivisies gaan 
weer samengevoegd worden onder één 
groepscoördinator. De 1e en 2e divisies gaan onder 
één groepscoördinator vallen, dus een goed beleid 
moet helpen iedereen weer op de juiste startklare 
positie te krijgen voor seizoen 2021-2022. 
 
Jan Rinksma is na 60 jaar official te zijn geweest, 
voor het laatst actief geweest in de bekerfinale. 
 
De dames en herenfinale wedstrijden, worden weer 
bemenst met lijnrechters, was een verademing voor 
zowel de teams als voor de arbitrage zal ik je 
zeggen. 
 
Jasper Caldenhoven is inmiddels benoemd tot de 
nieuwe voorzitter van de taakgroep Spelregels. 
 
Kortom, met een energieke en opgeruimde blik 
gaan we nu kijken naar komend seizoen. Dat we 
daar weer kunnen acteren bij volleybalwedstrijden 
en samen met de teams het spelletje volleybal tot 
een prettige wedstrijd kunnen verheffen. 
 
 
Veel leesplezier! 

Joep van Iersel, voorzitter Arbitrage 

 
  

Broodje aap 
De aanvoerder staat niet opgesteld. Eén van de 
middenaanvallers word aangewezen als 
aanvoerder in het veld. Deze speler gaat uit het 
veld voor de libero, waardoor een nieuwe 
aanvoerder in het veld aangewezen moet 
worden. Dat wordt een van de passer/lopers. 
Wanneer de libero en de middenaanvaller weer 
wisselen, is de middenaanvaller weer de 
aanvoerder in het veld. 

 
 
 
 
 
 
 
                          

  

 

 
Fout 
Zie spelregel 5.1.2. De 
aanvoerder in het speelveld 
blijft als zodanig 
verantwoordelijk tot hij/zij 
wordt gewisseld of de 
aanvoerder weer aan het 
spel deelneemt, dan wel de 
set is afgelopen. 
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Nieuwe voorzitter taakgroep Spelregels 
We stellen je graag voor aan de nieuwe 
Voorzitter van de Taakgroep Spelregels: 
Jasper Caldenhoven! 
 
Jasper loopt op dit moment mee met Cor 
van Gompel, welke na seizoen 2020-2021 zal 
stoppen. 
We zijn ontzettend blij met Jasper en zien uit 
naar een fijne samenwerking. 
We wensen hem heel veel plezier toe als taak- 
en  werkgroeplid van de Nevobo Arbitrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================= 
 
Start van een nieuwe VS4 opleiding 2021-2022 
Mis je het geroep ”Goed gezien, scheids” of 
“Neeee, scheids!”? 
Kortom, heb je weer zin om te gaan fluiten? 
 

Alhoewel er 
in seizoen 
2020-2021  
nagenoeg 
niet is  
gevolleybald,  
vertrouwen 
we erop dat 
we in seizoen  
2021-2022 
weer volop  
kunnen  

volleyballen. En dus ook fluiten! 
 
Heb je zin om dat een niveau hoger te gaan 
doen. Dan hebben we een mooi aanbod voor 
jou, de VS4-opleiding. 
 
In dit nieuwsbericht vind je alle informatie. 
Als er nog vragen zijn, kun je die uiteraard 
stellen (arbitrage@nevobo.nl of 
volleybalacademie@nevobo.nl). 
 
En aanmelden kan ook meteen via dit formulier. 

Inspiratie 
Zaterdag 17 april en 
de deadline voor 
deze column nadert 
met rasse schreden; 
Sandra is wat dat 
betreft onverbiddelijk. 
Eerst maar ’s koffie in 
de zon, in de hoop 
om op de valreep 
wat inspiratie op te 
doen. Dat valt niet 
mee in dit Tweede Volleyballoze Tijdperk. 
 
Mijn oog valt op de voorpagina van de krant: DE 

BRAZILIAANSE VARIANT… Eureka! Dit gaat ongetwijfeld 
over die nieuwe omloopbal die de sneaky 
Brazilianen in het diepste geheim in de oerwouden 
van Rondônia aan het oefenen zijn. Onze eigen 
Anne Buijs heeft weken met een verrekijker tussen 
het ongedierte in de bosrand gelegen om ons nu 
deelgenoot te maken van dit nieuwe wapen! 
 
Helaas… alleen maar meer slecht nieuws, vooral als 
je in Brazilië woont met een totale mafkees als 
president. 
 
Dan naar Silicium waar een aantal mannen van mijn 
cluppie zich uit arren moede bezig gaat houden met 
het beachvolleybal. Intimi weten dat ik een zeer 
ambivalente houding heb ten aanzien van het 
zandbakvolley, dus de kans is klein dat ik daar 
inspiratie voor een column ga vinden. Maar het is 
leuk om even bij te kletsen, het is prachtig weer en 
de fotografievaardigheden moeten natuurlijk ook 
bijgehouden worden. (Dat is dan weer het voordeel 
van beachen: Je weet altijd waar de tweede bal 
heen gaat.) 
 
Het volleybal via de livestream laat ik vanmiddag 
lopen. Ik ben blij dat het er is maar vind het toch 
een schrale vervanging van het echte werk. Ik mis 
de reuring om het veld. 
 
Camera’s staan bij elke wedstrijd ook op dezelfde 
positie: Recht achter de paal. We kunnen inmiddels 
alle N1E scheidsrechters herkennen aan de omvang 
van de zwembandjes. 
 
Afijn, u merkt al dat het niets geworden is met de 
inspiratie. Maar zoals een onlangs van zijn voetstuk 
getrokken vaderlandse held al schreef: Dispereert 
niet! Volgend seizoen wordt geweldig. 
 
 Tjerk Laan 

 

============================================================================================================== 
   

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/02/04/jasper-caldenhoven-voorzitter-taakgroep-spelregels
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/04/01/fluiten-op-hoger-niveau-de-vs4-biedt-uitkomst
mailto:arbitrage@nevobo.nl
mailto:volleybalacademie@nevobo.nl
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nat_aanmeldform_VS4_2021-2022?get=1&sidn=9fbc9190ffc34318922895e5a9afd2ad
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De weg naar nieuw beleid 
In de bijdrage van Peter Boogaard hieronder kun je 
lezen hoe de nieuwe organisatiestructuur eruit ziet. 
In deze bijdrage wil ik je meenemen in het proces 
dat we hebben doorlopen om tot deze structuur te 
komen. 
 
Na een bijzonder 1¼ “Covid-19” seizoen, 
waarin de competitie hier en daar een 
andere invulling kreeg dan we 
misschien gehoopt en of verwacht 
hadden, werd het tijd om hard na te 
gaan denken over hoe we vanaf seizoen 
2021-2022 de officials in de nationale 
competities gaan organiseren. 
 
Hiervoor is het nationale groepskader 
op 7 januari 2021 bij elkaar gekomen 
om een eerste keer uitgebreid van 
gedachten te wisselen. Dit heeft zijn 
vervolg gekregen op 30 januari, waar 
we met alle nationale officials bij 
elkaar zijn gekomen om in groepjes te  
brainstormen. 
 
Na een voor de meeste veel te korte brainstorm, 
wat in dit geval betekent dat er ontzettend lekker is 
na- en meegedacht, zijn er per groep de resultaten 
uit deze brainstorm toegelicht. De tijd was te kort 
om de toelichting volledig te geven, zodat we vanuit 
de groepen extra toelichting op de mail gekregen 
hebben. En ere wie ere toekomt, veel van de 
voorstellen uit de groepen zijn verwerkt in het 
uiteindelijke plan. Nog niet eerder hebben we een 
plan kunnen maken waarover door zoveel collega’s 
is meegedacht. Velen zullen hun inbreng er in terug 
kunnen vinden. 
 

 
Vanuit deze nationale brainstorm zijn we op 15 
februari met al het nationale groepskader bij elkaar 
gekomen. In dit overleg hebben we alle punten 
door jullie genoemd de revue laten passeren. 
 
 Uiteindelijk is er een werkgroep  
 geformeerd van drie personen die met  
 de ingebrachte punten aan de slag zijn  
 gegaan en hierop een voorstel hebben  
 geschreven. 
 Op 9 maart, onze derde bijeenkomst  
 met het nationale kader, waar het  
 drietal het idee dat ze hebben  
 uitgedacht presenteerden. Voor het  
 nationale kader is er vervolgens nog  
 ruimte geweest om inbreng te leveren  
 op het stuk. 
 
 30 maart en 3 april hebben we de  
 vervolgmeeting gehad met alle  
 nationale officials. Na de presentatie  
 van het stuk zijn we weer in groepjes uit  
 elkaar geweest met als doel te komen  
tot enkele tips en of tops. Ook deze beide 
vergaderingen zijn naast dat ze goed bezocht 
waren, ook zeer zinvol geweest. Er zijn, naast veel 
complimenten (steek deze graag ook in je eigen 
zak), veel waardevolle tips meegegeven. Deze 
zullen in de uitwerking van het beleid ongetwijfeld 
een plek krijgen en mocht je nu jouw specifieke 
inbreng missen, breng deze dan gerust nog eens 
aan bij het kaderlid dat daar iets mee kan. 
Het resultaat mag er zijn en niet in het minst omdat 
we het met zijn allen hebben gedaan. 
 
Gertjan de Haan 

 
========================================================================================== 
 
Aanpassing organisatiestructuur nationale arbitrage 
De organisatiestructuur van de nationale arbitrage wordt aangepast. 
We gaan terug van vier naar drie aanwijsgroepen en de begeleiders en 
beoordelaars komen in een aparte groep. 
Belangrijkste redenen voor de aanpassingen zijn: 

• Wijzigingen in de competitieopzet (aparte Eredivisie, meer 
poules in de Topdivisie). 

• Het verantwoordelijk maken van de official voor zijn eigen 
ambities en ontwikkeling. 

• Meer mogelijkheden tot flexibelere aanwijzing van 
scheidsrechters (op, boven en onder het aanwijsniveau). 

• De behoeft tot een betere aanwijzing van begeleiders en 
beoordelaars over de niveaus heen (juiste begeleider bij 
de juiste scheidsrechter(s)). 
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Scheidsrechter (official) staat aan het roer van zijn/haar 
eigen ontwikkeling 
 
Iedere scheidsrechter bepaalt zelf wat zijn/haar ambities zijn en wat hij/zij daar aan wil doen. Vanuit de 
volleybalbond wordt dat vervolgens zo goed mogelijk ondersteund. Onder andere door de inzet van 
opleidingen, workshops, (intensieve) begeleiding en randvoorwaarden. 
 
In hoofdlijnen kunnen we twee groepen scheidsrechters onderscheiden: 

➢ Scheidsrechters met een bepaalde ambitie. Bijvoorbeeld internationaal scheidsrechter worden of 
bijvoorbeeld als einddoel de Eredivisie of Topdivisie. Deze scheidsrechters maken zelf een ontwikkelplan 
en bespreken dat met een leercoach (in geval van opleiding), begeleider of groepscoördinator. 

➢ Scheidsrechter die “gewoon” lekker willen fluiten. Gewoon staat tussen aanhalingstekens, omdat het 
gaat over de meeste scheidsrechters en die hebben we het hardst nodig. Deze scheidsrechters worden 
ingezet op hun eigen niveau en krijgen net zoveel kansen op het fluiten boven en onder het eigen 
niveau als de ambitieuze groep. Ook komen zij gewoon voor promotie in aanmerking als beoordelingen 
daar aanleiding toe geven. 
Het grootste verschil is dat er minder begeleiding en beoordeling wordt ingezet op deze groep. 
Uiteraard kan iedere scheidsrechter vragen om begeleiding! 

 
In een volgend ArbitrageBulletin komen we wat uitgebreider terug op het aan het roer staan van je eigen 
ontwikkelingen. Met vragen zoals: Hoe doe ik dat?; Wat moet ik ervoor doen?; Hoe word ik begeleid? en Hoe 
leg ik het vast in een ontwikkelplan? 
 
 
Het besluit 
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In bovenstaand plaatje zijn alle groepen getekend. 
Een deel daarvan bestond al en zal niet veranderen. Wat voornamelijk veranderd is 
de flexibele inzet van scheidsrechters en begeleiders. 
 

➢ Zitvolleybal 
Een groep van 20 tot 35 scheidsrechters die alle zitvolleybalwedstrijden in de 
Ere- en 1e divisie fluiten. Deze groep bestaat uit twee subgroepen (Eredivisie en 
1e divisie) waarbinnen een grote mate van flexibiliteit is. 

➢ Eredivisie 
Een groep van 15-18 scheidsrechters die voornamelijk alleen in de Eredivisie 
worden ingezet. Onder deze groep vallen ook de internationale scheidsrechters 
(zijn meegenomen in het aantal), de juryleden en de lijnrechters. 

➢ Topdivisie 
Een groep van 50 tot 75 scheidsrechters die hoofdzakelijk in de Topdivisie 
fluiten. Een groot aantal van hen zal ook met enige regelmaat in de Eredivisie 
fluiten. Een ander deel zal ook zo af en toe in de 1e divisie fluiten. 

➢ 1e divisie (heren en dames) en 2e divisie (heren) 
Een groep van ongeveer 90 tot scheidsrechters die hoofdzakelijk in de 1e en 2e 
divisie fluiten. Een groot aantal van hen zal ook met enige regelmaat in de 
Topdivisie fluiten. Een ander deel zal ook zo af en toe in de 2e divisie dames 
fluiten. 

Er komen geen vastgestelde flexgroepen tussen de aanwijsniveaus in. Alle scheidsrechters komen in principe in 
aanmerking om hoger en lager te fluiten. Uiteraard afhankelijk van ambitie, vooruitzichten, prestaties en 
beschikbaarheid. En dit wordt zo transparant mogelijk zichtbaar gemaakt. Voorlopig is er ook nog gewoon 
sprake van een promotieregeling voor scheidsrechters. 
 
 In het kader van de talentontwikkeling zijn er twee groepen: 

➢ Masterclass 
Deze groep bestaat uit alle scheidsrechters van 30 jaar en jonger, die de 
ambitie hebben om een bepaald doel op scheidsrechterniveau te halen. 
Dat kan in feite ieder niveau zijn (Topdivisie, Eredivisie, internationaal). 
De Masterclass (MC) bestaat al in de huidige vorm en zal op dezelfde 
manier doorgaan. 
 

➢ High Potential Class 
De HPC is nieuw. Het doorstromen/opleiden voor internationaal 
scheidsrechter gebeurt op steeds jongere leeftijd. Dit noodzaakt om in 
een vroegtijdig stadium met ambitieuze talenten aan de slag te gaan. De 
deelname aan de HPC is op uitnodiging en zal uitgaan van een hoog 
commitment van de scheidsrechter om een internationale carrière na te 
streven. 

 
De begeleiding en beoordeling van scheidsrechters wordt ondergebracht in een nieuwe groep: 
 

➢ Begeleiding en beoordeling 
Deze groep bestaat uit alle begeleiders en beoordelaars. De juryleden Eredivisie maken hiervan geen 
deel uit en blijven vallen onder de Eredivisie. 
De groep begeleiding en beoordeling is ondersteunend aan de aanwijsgroepen voor scheidsrechters. Zij 
leveren de informatie om de juiste scheidsrechter op de juiste wedstrijd te plaatsen en zij zijn 
verantwoordelijk voor het optimaal begeleiden van alle scheidsrechters. 
Begeleiden en beoordelen worden twee aparte functies. Een begeleider is niet vanzelfsprekend ook een 
beoordelaar. Andersom ook niet. Het kán wel zijn dat iemand zowel begeleider als beoordelaar is, 
omdat hij/zij voor beide functies de juiste kwalificaties heeft. 
De begeleiders kunnen op alle niveaus (Top- t/m 2e divisie) aangewezen worden. Criterium is 
voornamelijk de match met de te begeleiden scheidsrechter(s). 
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De functies en personele bezetting 
Door de aanpassingen in 
de organisatiestructuur en 
het vertrek van enkele 
kaderleden is een aantal 
nieuwe functies en vacatures 
ontstaan. 
Ik heb, in mijn functie als hoofd 
nationale arbitrage zaalvolleybal, 
met alle huidige kaderleden een 
gesprekje gevoerd. Om te horen 
wat de wensen zijn en welke 
ambities zij hebben in hun 
functioneren. Op basis daarvan 
zijn functies ingevuld en blijft er 
een aantal vacant. 
(voor wat de Eredivisie betreft is 
er niets veranderd en daar zijn 
ook geen gesprekken gevoerd). 
 
Vacatures 
Je ziet dat er op een aantal 
plekken vacatures zijn ontstaan.  
Daarvoor roepen we mensen op 
om daarop te solliciteren. Je vindt 
de vacatureteksten op de website nevobo.nl door deze links te volgen: 
Vacature Groepscoördinator Topdivisie scheidsrechters 
Vacature Groepscoördinator 1e en 2e divisie (heren) scheidsrechters 
Vacature Aanwijzer Topdivisie scheidsrechters 
Vacature Aanwijzer Begeleiders & Beoordelaars Top-/1e/2e divisie 
 
Dus: heb je interesse? Meld je dan door te reageren op de vacature maar arbitrage@nevobo.nl. 
We hopen de vacatures zo snel mogelijk in te vullen, zodat we met het nieuwe seizoen een goede en frisse start 
kunnen maken. 
 
Peter Boogaard 
Hoofd nationale arbitrage zaalvolleybal 
 
========================================================================================== 
 
Jan Rinksma neemt na 60 jaar afscheid 

Zondag 18 april 2021, bij de bekerfinale heren, was Jan Rinksma voor de  
allerlaatste keer als official actief. 
Jan, die in 1961 begon als scheidsrechter, zet een punt achter zijn  
imposante carrière die zich afspeelde in Nederland en ver daarbuiten. 
 
Nadat hij in 1972 debuteerde in de Eredivisie, stoomde hij ook door naar de  
internationale arbitrage waar hij naast het fluiten in de Eredivisie en zijn  
werk als leraar jaren actief was. In seizoen 2000-2001 stopte hij als  
scheidsrechter en ging hij door als jurylid. 
 
En nu toch echt zijn laatste wedstrijd. 
Jan, heel hartelijk dank voor alles wat je de nationale en internationale  
arbitrage hebt gegeven. 
Lees hier het volledige nieuwsbericht 

Groep Functie Naam 
Zitvolleybal Groepscoördinator Peter Boogaard 
 Aanwijzer Esther Senneker 
Eredivisie Groepscoördinator Joep van Iersel 
 Aanwijzer SRs Hans Rombouts 
 Aanwijzer LRs Sjaak Kommers 
 Aanwijzer JR Joep van Iersel 
 Technisch coördinator André van der Mark 
 Vz. Internationale Zaken Frans Lodérus 
 Vz. Juryleden Huub van Buul 
Topdivisie Groepscoördinator vacature 
 Aanwijzer vacature 
1e+2e divisie Groepscoördinator vacature 
 Aanwijzer Joke Senneker 
Begeleiding &  Groepscoördinator Gertjan de Haan 
Beoordeling Aanwijzer Herman Oosterman 
 Aanwijzer vacature 
 Technisch coördinator Luuk Somers 
 Technisch coördinator Jan Schaart 

 

https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
mailto:arbitrage@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/04/19/jan-rinksma-neemt-na-60-jaar-definitief-afscheid
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
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Quizen met Bouke Koning 
In januari en februari 2021 hebben we voor de nationale officialgroep en de 
regionale officialgroep een online bijeenkomst georganiseerd. Naast een gedeelte informatie voorziening en 
brainstorm, bestond die meeting ook vooral uit een gezellig samenzijn. 
 
Collega scheidsrechter Bouke Koning 
heeft voor de Nevobo officials een 
leuke quizshow.nl ontworpen en 
daarmee kennis getest over van 
alles en nog wat, wat met volleybal 
en de Nevobo te maken had. 
 
Het fanatisme was te zien en te lezen 
in de chat. Voor de winnaar was er 
eeuwige roem en voor drie 
maanden met de neus omhoog 
mogen lopen. 
 
Bij de nationale bijeenkomst viel 
deze eer te beurt aan Sander Riezebos. 
 
En bij de regionale bijeenkomst was (na de plaatsen 1, 2 en 3 die buiten mededinging mee deden, omdat zij de 
nationale bijeenkomst ook al hadden bijgewoond) de eeuwige roem en de neus omhoog voor Jaap Boom. 
Beide heren van harte gefeliciteerd! 
 

Koos Nederhoed naar Tokyo 
Afgelopen zaterdag kreeg Koos Nederhoed van Willy Paredes 
(voorzitter Scheidsrechter Commissie van de FIVB) persoonlijk te horen, 
dat hij binnen 100 dagen af mag reizen naar Tokyo om daar als 
Challenge Referee (1 van de 4) aanwezig te zijn bij de wedstrijden die 
daar gespeeld worden. 
 
Koos is, sinds hij gestopt is als Internationaal scheidsrechter, toegetreden 
tot dit kleine groepje Challenge Referees die voor de FIVB de hele wereld 
overtrekt. Zijn bekwaamheden zijn kennelijk zo positief opgevallen, dat 
Koos nu naar Tokyo mag. 
 
 

Wij, als werkgroep Arbitrage, 
willen hem daarmee van harte  
feliciteren wensen hem daar  
veel plezier toe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dequizshow.nl/over/
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Aanmelden beschikbaarheid regioscheidsrechters 
Vanaf begin april is het mogelijk om regioscheidsrechters aan te melden voor 
het seizoen 2021-2022. Let op: een scheidsrechter zal eerst door de scheidsrechtercoördinator aangemeld 
worden voor de betreffende vereniging, zodat hij/zij voor de vereniging meetelt voor de leveringsplicht. Pas 
daarna kan de scheidsrechter zijn/haar beschikbaarheid verder invullen. Dit doe je dan via www.nevobo.nl. 
 
Een scheidsrechter kan voor meerdere verenigingen meetellen voor de leveringsplicht/aangemeld worden. Ook 
hier geldt dat eerst de scheidsrechtercoördinator van de betreffende verenigingen, hem/haar toe zal voegen 
aan de lijst. De scheidsrechter zal dan ook weer voor de extra vereniging , zijn/haar beschikbaarheid invullen. 
 
In de handleiding “Invullen beschikbaarheid” is beschreven welke stappen de scheidsrechtercoördinator en 
officials kunnen doorlopen om zich aan te melden voor het seizoen 2021-2022. 
 
Op 1 juni 2021 (2 weken na sluitingsdatum inschrijving competitie) zal iedere vereniging die een leveringsplicht 
heeft, moeten voldoen aan de eisen. 
 
Het blijft mogelijk om wedstrijden in de “eigen speelzaal” te fluiten waarbij regioscheidsrechters zich kunnen 
aanmelden voor het fluiten van wedstrijden in promotieklasse, 3e divisie en 2e divisie dames. De keuze die 
regioscheidsrechters kunnen maken: 

• Het fluiten in externe hallen (niet eigen speelzaal) 
• Het fluiten in de eigen speelzaal 
• Een combinatie van het fluiten in eigen speelzaal en externe speelzaal. 

 
Mocht je nog geen bericht hebben gekregen, neem dan contact op met je “eigen” scheidsrechtercoördinator of 
met een van de medewerkers wedstrijdwezen op het regiokantoor. 
(ook voor nationale officials (SRs, LRs, JRs, SRBG, SRBO) zijn de beschikbaarheid formulieren verstuurd, middels 
een formdeskformulier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender (volledig onder voorbehoud) 
 14 t/m 16 mei 2021 EKK mannen in Apeldoorn 
 28 t/m 30 mei 2021 Golden European League mannen in Doetinchem 
 23 t/m 26 juni 2021 Continental Cup finals (OKT beachvolleybal in Scheveningen 
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http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/cms/download/6600/handleiding-beschikbaarheid-scheidsrechters.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6547/Richtlijn%203.12%20Inschrijfvoorwaarden%20Competitie%2020-04-2020.pdf
https://www.volleybal.nl/ekk-mannen/speelschema
https://www.volleybal.nl/golden-european-league/speelschema
https://www.volleybal.nl/continental-cup-finals-okt-beachvolleybal
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/

