INFORMATIEFOLDER VOLLEYBALSCHEIDSRECHTER 4
De opleiding VS4 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot Volleybalscheidsrechter-4.
De scheidsrechter-4 leidt wedstrijden in de 1e en 2e divisie. In de opleiding leer je om te gaan met
verschillende randverschijnselen die op het genoemde niveau (kunnen) plaatsvinden. De opleiding
besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan communicatie en weerbaarheid
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- De wedstrijdvoorbereiding

die over aantoonbaar voldoende niveau

- Takenpakket officials

beschikt of is voorgedragen door de regio,

- Weerbaarheid en Leiderschap

- De deelnemer moet voldoende beschikbaar

- Communiceren en Begeleiden

zijn (2 of 3 van de 4 zaterdagen) voor

- Basistechnieken volleybal

wedstrijden die aanvangen tussen 13.00 en
19.00 uur in het hele land,

Daarnaast kent de VS4 een praktijkdag, welke

- De Nevobo maakt de selectie wie er deel

wordt georganiseerd tijdens de halve finales

mogen nemen aan de opleiding, aangezien zij

van het NOJK. Tijdens deze dag fluiten jullie

de opleidingskosten voor hun rekening

een aantal wedstrijden onder begeleiding van

nemen.

de leercoaches. Naast de workshops en
praktijkdag besteed je ook nog een aantal

HOE WORD JE DEELNEMER?

uren aan het bestuderen van studiemateriaal.

De VS4 wordt 2x per jaar georganiseerd en

Dit alles om de praktijkopdrachten zo goed

start in mei en in november. Werving gebeurt
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MEER INFORMATIE

Na het behalen van de PvB ontvang je het

Meer informatie over deze opleiding is te

diploma en de licentie VS4.

verkrijgen bij de VolleybalACADEMIE:
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Telefoonnummer: 030 3077711 /
0682011629
Email: volleybalacademie@nevobo.nl
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