Vragen in chat tijdens Startbijeenkomst
Nationale officials 4 september 2021 én
Regionale officials 7 september 2021
Vragen over Covid-19, toegang sporthal.
Sporten en het begeleiden van wedstrijden is volledig vrij gegeven door de overheid. Als je als
official bij een sporthal binnen komt, mag je nooit worden gevraagd naar je Corona-app of je
de toegang worden geweigerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vragen over Covid-19, wel/niet actief zijn met niet gevaccineerde(n)
Je hoeft niet bekend te maken of je wel of niet bent gevaccineerd.
Bovendien maakt dat qua besmetten niet uit. Een wel gevaccineerde kan net zo goed de
besmetting overdragen als een niet gevaccineerde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regels m.b.t. Covid-19
Voor de regels omtrent het organiseren van wedstrijden, verwijzen we je graag naar onze
website, waar alle regels vermeld staan vanuit NOC-NSF.
De arbitrage is niet verantwoordelijk en toepassing van regels. Dit ligt bij de thuisspelende
vereniging. Bij eventuele vraagstukken bij de wedstrijd, gebruik vooral je gezonde verstand.
Nevobo | Organisatie volleybal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komt er een nieuwe leverancier voor de officialkleding, de huidige is slecht bereikbaar?
Nee, er komt geen nieuwe leverancier voor de kleding. De bereikbaarheid zal besproken
worden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krijg je licentiepunten voor aanwezigheid bij deze bijeenkomst?
Nationale officials, waarvoor het Licentiebeleid van toepassing is, ontvangen licentiepunten
voor de aanwezigheid bij deze bijeenkomst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer krijgen wij onze licentiekaart?
Er worden sinds een aantal jaar geen officialpassen meer verstrekt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mag ik een mondkapje dragen op de vloer?
Ja, dat mag.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als ik de situatie niet veilig genoeg vind om door te gaan/ beginnen met de wedstrijd?
Hiervoor geldt hetzelfde als voorheen, zonder Covid-19. Vind je een situatie niet veilig, dan
start je niet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat is op het moment het beleid van 5-ballen, ook in kader Covid? Op internationale
wedstrijden gebeurt het regelmatig dat er een kar met ballen gereed staan i.p.v.
ballenkinderen.
Er zijn vanuit de overheid geen beperkingen voor het sporten. Als in overleg met en akkoord
van beide teams randzaken anders worden toegepast, is dat akkoord.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Is het digitaal legitimeren toegestaan?
Geheel officieel gezien niet. Gezien de overgang naar de digitale spelerskaarten, ga hier
verstandig mee om. Als je kunt vaststellen dat digitale kaart akkoord is, dan toestaan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volleybalnet met mazen van 5 cm mag dat? met reclame er op?
Nee, dat is niet akkoord. Het net moet voldoen aan de spelregels.
Nevobo | Spelregels
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gaan we ook weer met een klankbordgroep werken?
Nee, er zijn geen klankbordgroepen meer voor de nationale scheidsrechtergroepen. Seizoen
2020-2021 heeft geleerd dat er makkelijke mogelijkheden zijn om een gehele aanwijsgroep te
ontmoeten via digitale middelen. Overleg is daardoor veel makkelijker, wat een
klankbordgroep minder noodzakelijk maakt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer komen de dispensatie van de zalen voor komend seizoen online?
Hieraan wordt nog gewerkt voor de afdeling Wedstrijdzaken. Zodra het document
beschikbaar is, Publicatie P3.8.2, zal dit wordt gepubliceerd.
Publicatie P3.8.2. Dispensatie speelzaal en materialen Top-, 1e en 2e divisie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Stel dat je zelf die ambitie hebt om hogerop te fluiten, maar de club laat dat slingeren, waar
kan je je dan melden m.b.t. die ambitie?
Je kunt altijd contact opnemen met de regiomedewerker Arbitrage of nationaal. Begeleiding
kan dan op die manier worden opgestart.
arbitrage.noord@nevobo.nl
arbitrage.oost@nevobo.nl
arbitrage.west@nevobo.nl
arbitrage.zuid@nevobo.nl
arbitrage@nevobo.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Er is een aantal regioscheidsrechters die ook lijnrechter in de Eredivisie zijn. Mondkapje
verplicht?
De regel is dat iedereen onbeperkt moet kunnen sporten (en begeleiden). Dus, nee,
mondkapje is, op basis van huidige Covid-19 regels vanuit de overheid (7-9-2021) niet
verplicht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Is er een goed doel waar onze oude scheidsrechtersshirts naar toe kunnen?
De Nevobo heeft mogelijkheden voor oude kleding, welke via vrijwilliger(s) richting Afrika
gaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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