
Startbijeenkomst
Officials 2021-2022

7 september 2021

Mede mogelijk gemaakt door:
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20.00 uur  Opening + mededelingen

20.10 uur  Diverse onderwerpen

20.40 uur  Jubilarissen + rondvraag

20.50 uur  Pauze

21.05 uur  Spelregels

22.00 uur  Regiobijeenkomsten

22.30 uur  Einde

Programma
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Opening en mededelingen



Covid 19

Nieuwe structuur arbitrage

Op, boven en onder niveau 
fluiten

Eigen ontwikkeling

Strafzaken

Club Arbitrage Plan

Diverse onderwerpen
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Covid-19 en volleybal
Scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor de handhaving covid 19-regels!

Wees flexibel en handel naar eer en geweten

Geen handen schudden maar applaudisseren naar elkaar

Buiten het veld / wedstrijd: maatregelen van kracht (bv. 1,5 meter)

Stel je vooraf op de hoogte (website) van het eventuele coronaprotocol van 
de thuisspelende vereniging

Officials, teams en begeleiding hebben altijd ongehinderd toegang
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Arbitragestructuur
Aanwijsgroepen en kaderleden

▪ Aanwijzers: Regiomedewerkers

▪ SRBG / SRBO Gertjan de Haan      - Herman Oosterman / Erik Tooi
- Jan Schaart / Jack Schneider

▪ SRBG regio Wim Roosenburg
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Op, boven en onder niveau fluiten
Iedereen kan ook op een lager niveau ingezet worden

Ruimte voor talenten en doorstroming

Begeleiding en monitoring is van essentieel belang

Klanttevredenheid (TT) is een belangrijke graadmeter

Er is uitdaging voor elke scheidsrechter!
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AIS: klanttevredenheid (TT)
TT is uitermate belangrijk: geeft de tevredenheid van de teams weer

Moet wel consequent en altijd ingevuld worden

Straffen helpt niet (geen boetes!), stimuleren en verleiden wel.

Eerste competitiewedstrijden vriendelijk bespreken met alle teams

Tussentijds monitoren en nabellen van teams.

Streven: meer dan 85% (kwantiteit levert meer betrouwbaarheid)
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Aan het roer van je eigen ontwikkeling
Heb je ambitie? Vertel het ons en maak je eigen ontwikkelplan!

Geldt voor iedere official (scheidsrechter, SRBG, lijnrechter, ………)

Ontwikkeld met scheidsrechters – opzet vanuit Nevobo

Start seizoen 2021/2022 met een beperkte groep:

➢ deelnemers worden benaderd vanuit de werkgroep
➢ na evaluatie flexibele instroom mogelijk
➢ meer informatie in het arbitragebulletin
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Begeleiden en beoordelen
Begeleiding
➢ op eigen verzoek
➢ VS3 - cursisten
➢ jonge scheidsrechters
➢ op basis van input TT

Beoordelen
➢ in principe niet
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Strafzaken
Nieuw formulier via formdesk:
Rapport inzake strafbare feiten (formdesk.com)

In te vullen door beide scheidsrechters na een voorval met geel/rood (samen 
of in één hand)

Je krijgt een mailtje met deze link, maar je hoeft niet te wachten op deze mail

Vragen: Peter Boogaard (hoofd arbitrage zaalvolleybal) is beschikbaar
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https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Rapport_inz_strafb_feiten?get=1&sidn=730eef4931c040f3bdb3c91e9a39463d


Clubarbitrage: wat brengt het de club?
Doel: meer structuur om clubs te helpen voldoende scheidsrechters te 
leveren (zowel aan regio/nationaal als voor eigen wedstrijden)

Ieder club heeft over 3 à 4 jaar een eigen Club Arbitrage Plan, met daarin:

➢ verbetering van klimaat en imago
➢ werving, behoud en doorstroming
➢ kwaliteit en kaderontwikkeling
➢ begeleiding van verenigingsscheidsrechters
➢ organisatie binnen de club
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Clubarbitrage: wat breng jij in?
Gebruik je kennis en kunde om jouw club te ondersteunen in het bouwen (of 
in stand houden) van een goed arbitrageklimaat

Enthousiasmeren van beginnende scheidsrechters door ze te begeleiden en 
ook te laten zien hoe leuk fluiten is / kan zijn

Voorbeeldfunctie voor de scheidsrechters binnen jouw club

Heb je daarbij hulp nodig? 
Vraag het regiokantoor of je eigen groepscoördinator
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Jubilarissen
en

afscheid



Jubilarissen

➢ 25 jaar
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Jubilarissen
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➢ 40 jaar



Afscheid
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Rondvraag

Als je vragen hebt, kun je die stellen door een 
mailtje te sturen aan arbitrage@nevobo.nl



Pauze

open je enveloppe, schenk een kop koffie 
of thee in en geniet van het lekkers!



Spelregels



Regiobijeenkomsten
Over enkele minuten worden jullie verdeeld naar de groepen

De verstrekte informatie wordt door de regiomedewerkers later ook nog 
per mail verzonden aan alle officials, die actief zijn in die regio

Er is geen centrale afsluiting
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Veel plezier komend 
seizoen !

Denk aan jezelf, denk aan elkaar 
en blijf gezond


