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Voorwoord 
 
Een nieuw gezicht 
Met heel veel plezier ben ik - op 
verzoek van Guido Davio - sinds een 
poosje actief als hoofd arbitrage ad 
interim. Ik vind het fijn om op deze 
manier een beetje met jullie kennis te 
maken en dat jullie iets over mij te 
weten komen. Voor de meesten van 
jullie is dit mogelijk het eerste officiële contact en 
een nieuw gezicht, maar eentje met veel passie 
voor de arbitrage. Ik hoop de komende periode veel 
voor jullie te betekenen en ik probeer daar waar 
mogelijk jullie persoonlijk te ontmoeten. 
 
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk weten, is 
begin september Joep van Iersel teruggetreden als 
voorzitter arbitrage en samen met hem heeft ook 
André van der Mark zijn functie als vice-voorzitter 
neergelegd. Bijna een decennium lang stond Joep 
aan het roer en heeft hij bewonderenswaardig veel 
gedaan en betekend voor de arbitrage binnen de 
Nevobo en de internationale volleybalwereld. Joep 
en André hebben samen een enorme bijdrage 
geleverd aan de arbitrage en deze zou niet staan 
waar we nu staan als zij er niet waren geweest. Wij 
zijn hen beiden daar zeer erkentelijk voor en 
uiteraard zal op enig moment op passende wijze 
afscheid worden genomen. Verderop in dit bulletin 
kunnen jullie een mooie toelichting vinden via een 
ingezonden brief van Joep en André. 
 
Terug nog even naar het begin van dit voorwoord. 
Even kort iets over dit nieuwe gezicht: mijn passie 
komt voort uit mijn eigen scheidsrechterscarrière in 
de nationale en internationale hockeywereld, 
gevolgd door mijn functie als hoofd arbitrage bij de 
hockeybond, als consultant bij diverse sportbonden 
in binnen- en buitenland en sinds een paar jaar 
parttime werkzaam bij NOC*NSF als projectleider 
Arbitrage. 
 

 
 
 
Ik ben nu een aantal weken voor 
de Nevobo bezig en met een 
aantal van jullie heb ik 
constructieve gesprekken 
gevoerd. Wat mij is opgevallen 
is, net als bij de andere sporten, 
de enorme drive en 
betrokkenheid die we als 

arbitrage hebben om een positieve bijdrage te 
leveren aan een veilig en sportief verloop van de 
wedstrijden. Hoe mooi is dat! 
 
Inmiddels zijn alle competities van start gegaan en 
is het natuurlijk fijn dat we weer de zaal in kunnen 
(beach is jammer genoeg voor alle liefhebbers weer 
achter de rug), dat iedereen weer kan genieten van 
het spelletje en dat jullie als scheidsrechters en 
officials daar weer volop deel van uitmaken. De 
Week van de Scheidsrechter hebben we eind 
september ook weer beleefd en wij hopen dat jullie 
allemaal flink in het zonnetje zijn gezet door de 
clubs. 
 
In dit bulletin vinden jullie informatie over de 
spelregels, over de internationale activiteiten van 
onze officials, over de Week van de Scheidsrechter, 
over de toekomst van de arbitrage, en nog veel 
meer. Heb je vragen over een van de onderwerpen, 
zijn zaken je niet duidelijk, neem dan vooral contact 
op met de voorzitters of leden van de diverse 
taakgroepen. In dit document vind je alle namen en 
gegevens. 
 
Voor nu wens ik jullie een prachtige voortzetting 
toe in de competitie, veel succes en vooral veel 
plezier! 
 

Yolande Brada, hoofd arbitrage a.i. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Broodje aap 
De rally begint bij het fluitsignaal van 
de 1e scheidsrechter voor de service 

 
 
 
 
 
                          

  

 

 
Fout 
 
De rally begint bij het aanraken 
van de bal door de serveerder. 

https://www.nevobo.nl/cms/download/7416/organisatie%20arbitrage%20nationaal%202021-2022%20-%20per%202021-09-03.pdf
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De perfecte wedstrijd 
Kent u dat gevoel: 
Vandaag heb ik de 
perfecte wedstrijd 
gefloten! 
Nee? Ik ook niet… 
 
Vaak ben ik echt lekker 
op weg. Twee sets echt 
superscherp, collega 
SR2 ook, helpt aan de 
lange lijn en we hebben 
een leuke tafel die het vaker gedaan heeft 
(én stabiele wifi). Al mijn beslissingen 
worden zonder morren geaccepteerd en 
zelfs dat vingertje in het blok geven ze 
uiteindelijk ruiterlijk, zij het wat besmuikt 
toe gezien de flauwe glimlach. 
Alles onder controle, houd dit vol! 
 
Het staat inmiddels 2-0; Noem een 
dwarsstraat, 17 en 19 en we denken nu al  
dat het niet echt laat gaat worden… 
Set drie kabbelt voort en op zo’n moment 
dwalen de gedachten wel ’s af. 
BTW aangifte, niet vergeten. Was die 
ouderavond nou morgen of pas 
volgende week? 
Van die dingen. Met andere woorden, 
de cruise control staat even aan… 
 
In set drie hebben de teams vaak ook 
een dipje. Dat openbaart zich meestal 
door mindere passes, waardoor de bal 
onvermijdelijk dichter op (of soms net over) 
de netband valt. En laat ik dat nou juist de 
meest moeilijke situaties vinden die ik als 
scheidsrechter meemaak: Geklooi aan en 
boven het net. Ik sla me er doorheen, denk 
en hoop dat ik in de meeste gevallen goed 
zit, maar realiseer me ook dat ik echt even 
niet 100% scherp was. Wake up call! 
 
Op dat moment ben ik er plotseling weer 
helemaal bij en als het alsnog een leuke 
vijfsetter wordt ben ik helemaal tevreden. 
 
En achteraf denk ik: Ik heb een goede 
wedstrijd gefloten. Weer niet de perfecte 
wedstrijd maar dat moet ik ook helemaal 
niet willen… 
 
Ik heb een goede wedstrijd gefloten. 
 
 Tjerk Laan 

Week van de Scheidsrechter 
Van 25 september t/m 3 oktober 2021 vond de 
Week van de Scheidsrechter weer plaats. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ondanks dat wij natuurlijk vinden dat er  
altijd respect voor de arbitrage moet zijn, 
is zo’n klein beetje extra aandacht één keer 
per seizoen toch leuk. Met als doel 
natuurlijk bewustwording voor het hele 
seizoen. 
Heb jij ook wat leuks ontvangen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afscheid Marian Folmer, 
arbitragemedewerkster regio Noord 
Na 23 dienstjaren heeft Marian Folmer 
besloten te stoppen met het werken bij de 
Nevobo. De taken die Marian op arbitrage deed 
worden door collega’s 
Wedstrijdwezen 
(ook van andere 
regio’s) 
opgevangen. 
 
Heel veel dank 
aan Marian, voor 
de fijne samen- 
werking en haar 
tomeloze inzet 
voor de officials, 
de verenigingen 
en als collega. 
 
Mocht je vragen hebben over arbitragezaken in 
regio Noord: Nevobo | Contact 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevobo.nl%2Fover-ons%2Fcommunicatie%2Fcontact%2F&data=04%7C01%7Csandra.scheel%40nevobo.nl%7C92ce6bb111c0436eb7fd08d9952196fa%7Cefea003efd0b4a4b80eef3758688ec6b%7C0%7C0%7C637704793759303153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xv8gEUEs%2F8sS1yihl8Y7InsR%2F0XEW5ty7FHz9mcnuq4%3D&reserved=0
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Ingezonden brief 
9 jaar heb ik jullie voorzitter mogen zijn. In die tijd hebben André van der Mark 
en ik met alle leden van de werkgroep Arbitrage geprobeerd goed voor de arbitrage zaken en voor jullie te 
zorgen. We hebben veel wensen mogen vervullen en verbeteren de afgelopen 9 jaar. Van versoepelingen in de 
spelregels (spelplezier) in de nationale en regionale competitie, het 360 graden arbitrage informatie systeem 
(AIS) tot een veranderd beleid ten aanzien van promotie en degradatie en alles wat daartussen zit. 
 
Soms krijg je daardoor te veel 
petten op en ga je te diep in 
de haarvaten van de organisatie 
zitten. Te veel petten betekent 
ook de verantwoordelijkheid om 
alles wat onder die pet valt goed 
uit te dragen, goed ervoor te 
zorgen en vooral daarover goed 
te communiceren. Dat laatste is 
een valkuil gebleken. 
 
Communicatie dient vooraf 
gegeven te worden, teneinde 
een breed draagvlak te creëren 
en niet achteraf om het beleid 
te verdedigen. 
 
In het laatste overleg wat André 
en ik mochten voeren met het 
Beleidsteam Arbitrage (BTA), was duidelijk dat we ons doel voorbij zijn geschoten. Op onderdelen was er niet 
voldoende draagvlak meer bij sommige groepen en was de “click” tussen werkveld en “de top” niet meer 
aanwezig. 
 
Er is mij gevraagd om mijn werkzaamheden als voorzitter arbitrage te beëindigen en André, verantwoordelijk 
binnen BTA (en WA) voor het beleid, was solidair omdat de beleidskernpunten juist transparantie en 
communicatie zijn. Samen hebben we besloten -met pijn in ons hart- om te stoppen met de functie van 
voorzitter en vice voorzitter. 
 
Gelukkig staat de trein op de rails en zullen de scheidsrechters gewoon door kunnen gaan met hun hobby. Om 
bovenbeschreven reden hebben wij een pauze ingelast en alle activiteiten op arbitrage gebied (behalve zelf 
weer fluiten) naast ons neergelegd. Zoals ik al eerder zei: “Volleybal is een virus, als het eenmaal in je zit kom je 
er nooit meer vanaf”. 
 
Op beachvolleybal gebied zullen jullie me overigens als Competition Director en Supervisor in binnen- en 
buitenland nog gewoon tegenkomen, want hoewel ik een groot aantal petten heb afgezet, zijn er nog genoeg 
om op te blijven zetten.. 
 
Met de les die ook ik geleerd heb, blijf communiceren, wens ik jullie allen veel spelplezier toe de komende jaren 
en we komen elkaar zeker nog ergens tegen. 
Het ga jullie goed. 
 
Joep van Iersel 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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De toekomst van de arbitrage 
Hoe ziet onze toekomst eruit? Wie het weet mag het zeggen, maar het is lastig te 
voorspellen. Wel kunnen we kijken naar onze kansen en mogelijkheden, omdat stilstand achteruitgang 
betekent en dat is iets dat we niet willen. 
 
Veel sportbonden, samen met NOC*NSF, hebben de eerste stappen gezet op weg naar de toekomst van de 
arbitrage. Dit is gebeurd omdat arbitrage bij te weinig bonden die positie heeft die het zou moeten hebben. De 
scheidsrechter is net zo belangrijk als de trainer/coach en maakt integraal deel uit van de wedstrijd. Een aantal 
bonden heeft op Papendal een eerste bijeenkomst achter de rug, waarbij de volgende onderwerpen naar voren 
zijn gebracht: werving en behoud van de scheidsrechters, de kwaliteit van de arbitrage, de invloed van 
technische hulpmiddelen, de invloed van ongewenst gedrag, de internationale voordrachten, de 
organisatiestructuren binnen de bonden, verdergaande professionalisering etc. 

 
 Wat betekent dit voor de Nevobo? 
 
 Tot nu toe vond de organisatie van de arbitrage van de Nevobo voor een  
 groot deel plaats binnen de vrijwilligersorganisatie met aan het hoofd  
 daarvan de voorzitter van de Werkgroep Arbitrage met ondersteuning  
 van het bondsbureau. De Nevobo is daarmee een van de weinige grote  
 bonden die niet over een hoofd arbitrage beschikte, die in dienst was van  
 het bondsbureau. 
 
 Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie en analyse van de  
 huidige en de gewenste situatie, waarbij tegelijkertijd ook de  
 professionalisering wordt meegenomen. Dit is vooral de reden dat  
 Yolande als hoofd arbitrage a.i. voor de Nevobo werkt. 
 

De verwachting is dat dit jaar de eerste stappen worden gezet voor een aangepaste organisatiestructuur met 
als uitgangspunten de professionalisering van de arbitrage op het bondsbureau en de samenwerking tussen het 
bondsbureau en de vrijwilligersorganisatie. De Nevobo, en eigenlijk geen enkele sportbond kan zonder een 
goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie rondom de arbitrage. Dit betekent ook dat er een nieuwe 
voorzitter (vrijwilligersfunctie) komt voor de Werkgroep Arbitrage, waarvoor een profiel wordt opgesteld en 
een procedure voor opgestart. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Uitgereikte Officialspelden 
In de afgelopen maanden zijn de nodige officialspelden uitgereikt. Op (feest)avonden bij verenigingen of bij de 
startbijeenkomsten in de maand september 2021. 
 
Wij feliciteren alle officials van harte met deze onderscheiding! Het blijft bijzonder dat vrijwilligers zich 25 jaar 
en 40 jaar inzetten voor het volleybal, voor de volleyballers, voor de vereniging! 
Dank jullie wel!! 
 
Zilveren officialspeld 
Jasper Caldenhoven, Rene Dekker, Maicol Gerritsen, 
Marc Goorhuis, Patrick Goossens, Eddy Huijs, 
Jackelyn Slagter-Drenth, Patrick van der Voort 
 
Gouden officialspeld 
Cees Adriaanse, Robbert van der Bent, Sjoerd Boersma, 
Huub van Buul, Herman Duel, Frank Everaerts, Paul Hilhorst, 
Huib van Horssen, Jos Kamps, Bert Meering, Peter Mühlsteff, 
Herman Polinder, Wybe Reitsma, Frans Verheijden, Thomas Vloet, Doede de Vries 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Afscheid nationale officials 
Een aantal nationale officials heeft na seizoen 2020-2021 besloten te stoppen met 
één of meerdere functies. We vinden dit spijtig, maar respecteren deze besluiten uiteraard. 
Tijdens de nationale bijeenkomst is van een aantal, op de enigszins onpersoonlijke digitale wijze, afscheid 
genomen. 
 
Scheidsrechters Eredivisie t/m 2e divisie heren: Hans Blom, Peter Boogaard, Lex de Booij, Rob Buiting, Sytze-
Hilbrand Boschma, Michiel Claessen, Remco van Herwaarden, Tomasz Iwaniec, Jos Kamps, Henk Willem Pol, 
Lies Ruessink, Michael Schöner, Astrid Zomervrucht-Rensma 
SR-begeleider/SR-beoordelaar: Joop Hinnen 
Lijnrechters: Rob Buiting, Marc Doornbos, Ronald Lemmers, Wybe Reitsma, Geke Schippers-Schrijver, Henk 
Stemerdink,  
Juryleden: Sjaak Kommers, Jan Rinksma 
 
We danken alle officials hartelijk voor alle tijd die zij hebbengeschonken aan het volleybal in het algemeen en 
aan de arbitrage in het bijzonder. 
 
                                                                       De cirkel is rond 
                                               Het is begin 2012. Al bijna 25 jaar fluit ik op 
                                        het hoogste district-/regioniveau. Nationaal fluiten 
                                   is er nooit van gekomen, omdat ik ook trainer/coach was. 
                             Vanwege mijn werk (organisatieadviseur bij een adviesbureau) is 
                         het training geven door de week steeds lastiger geworden. Daarom 
                     besloten om de stap naar nationaal fluiten te wagen. 

 
             Het eerste seizoen was Jakob Senneker mijn praktijkbegeleider. In december 2012 
            deed ik mijn PvB. Beoordelaar Dave Koppelaar zag mij weliswaar een gele kaart 
          geven aan de verkeerde speelster, maar de rest was zodanig in orde, dat ik toch mijn 
         PvB haalde. 

 
     Na twee seizoenen volgde promotie naar de 1e divisie (N2). Een jaar later volgde ook Jakob 
     Senneker naar de N2. Nieuwe N2-scheidsrecher floot de eerste vier wedstrijden met een 
    vaste scheidsrechter (ook een soort praktijkbegeleider/mentor). Jakob koos mij uit en 
    daarmee waren de rollen omgedraaid. 

 
  Ook toen ik hoofd nationale arbitrage zaalvolleybal werd, ben ik blijven fluiten in de 1e divisie. 
  Natuurlijk heb ik, samen met de groepscoördinatoren en de werkgroep Arbitrage, 
   afgewogen of dat geen vermenging van belangen zou kunnen zijn. Maar iedereen zei: 
    “jij vindt het fluiten zo leuk en je kunt zelf ook goed omgaan met deze situatie, dus blijf 
      alsjeblieft fluiten!” Zo geschiedde. 

 
       Afgelopen jaar heb ik nagedacht over mijn komende inzet in de arbitrage. Ik vind het 
         begeleiden van scheidsrechters erg leuk. Dus heb ik besloten om mij daar volledig op te 
            gaan richten. Enerzijds als juylid in de Eredivisie (begeleiden van de jonge talenten 
              aldaar) en anderzijds als SRBG in de Topdivisie en lager. Daarnaast blijf ik, met 
                 mijn clubmaatje bij ODI Jan van Dooren, een aantal wedstrijden per seizoen 
                    op het hoogste regioniveau fluiten. 

 
                            Dus op zaterdag 18 september 2021 floot ik mijn laatste 
                                wedstrijd als nationaal scheidsrechter. Jakob Senneker 
                                        was mijn 2e scheidsrechter en Dave Koppelaar 
                                                de begeleider. De cirkel is rond. 

 
                                                                          Peter Boogaard 
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Terugblik online startbijeenkomsten nationaal en regionaal 
Ook dit seizoen zijn de startbijeenkomsten arbitrage weer digitaal gehouden. 
Op 4 en 7 september 2021 hebben in totaal ruim 350 officials daaraan deelgenomen. De belangrijkste 
boodschap (en vooruitzicht) was natuurlijk: we mogen weer volleyballen! 
Na anderhalf jaar nagenoeg zonder onze hobby is dat toch wel een verademing. We blijven de coronasituatie 
natuurlijk nauwgezet volgen, maar voorlopig ziet het er gunstig uit. 
 
In de startbijeenkomsten hebben we 
enkele mededelingen gedaan over: 
• de nieuwe structuur van de groepen 

(aparte groep voor begeleiders/ 
beoordelaars en een andere indeling); 

• het fluiten op, onder en boven je niveau; 
• dat je aan het roer van je eigen 

ontwikkeling staat; 
• een nieuw formulier voor strafzaken; 
• het clubplan arbitrage 
 
Daarnaast zijn de (wijzigingen in de) spelregels weer uitgebreid aan bod gekomen en hebben we de jubilarissen 
weer in het zonnetje gezet. 
 
Over de meeste onderwerpen vind je in dit Arbitragebulletin nadere informatie. De presentaties van de 
startbijeenkomsten vind je hier terug. De link naar de opnames van de bijeenkomsten zijn in de week na de 
startbijeenkomsten rondgestuurd naar alle bondsofficials. Heb je deze in september 2021 niet ontvangen, laat 
het dan nog even weten bij jou regio of nationaal. 
 
Ik hoop jullie bij de start van het volgend seizoen weer “ouderwets” te mogen ontmoeten in een live-
bijeenkomst. 
 
Peter Boogaard 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Koos Nederhoed in Tokyo 
Tokyo 2020 (maar vond plaats in 2021) waren de eerste 
Olympische Spelen waar in het volleybal videoscheidsrechters 
aanwezig waren. En “onze” Koos Nederhoed was één van 
de vier officials die deze primeur mocht beleven. 
 
De belevenissen van Koos tijdens deze Olympische Spelen, 
die zo anders waren dan alle voorgaande edities, lees je 
in dit interview. Van de emoties, de mondkampjes 
tot de gemiste gehaktballen. 
 
Paralympics voor Benno Meijer 
De zitvolleybalscheidsrechter Benno Meijer was een paar 
weken later ook in Tokyo aanwezig. Hij was, inmiddels voor 
de 3e keer, uitgenodigd om de Paralympics te fluiten. 
Wie het ArbitrageBulletin en nevobo.nl al enige jaren de gaten houdt, heeft al vaker mee kunnen genieten van 
de verhalen en foto’s van de Paralympische Spelen. Benno was er 2012 bij in Londen en in 2016 in Rio de 
Janeiro. 
In Tokyo 2021 floott hij weer vele wedstrijden met als klap op vuurpijl de herenfinale als 2e scheidsrechter. 
Een mooie beloning voor een fantastisch gefloten toernooi! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

https://www.nevobo.nl/official/opleiding-bijscholing/startbijeenkomsten/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/08/30/koos-nederhoed-het-waren-bijzondere-spelen
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Nieuws vanuit de werkgroep Internationale Zaken 
Het seizoen 2021-2022 is nu een paar weken onderweg, maar onze (internationale) 
scheidsrechters hebben in de zomer zeker niet stilgezeten. Immers het nationale team seizoen ging gewoon 
door. 
 
Om te beginnen waren daar de Olympische- en Paralympische Spelen in Tokio. Resp. Koos Nederhoed als 
challenge referee (zie verder in dit ArbitrageBulletin) en Benno Meijer als scheidsrechter waren daar actief. 
In Nederland (en België) werd de WK U20 Heren gespeeld waarbij Marco van Zanten zijn opwachting heeft 
gemaakt. 
 
Tegelijkertijd werd in Albanië het WK U17 Jongens gehouden, hierbij was Suleyman Yalcin als scheidsrechter 
actief en Cor van Gompel als Referee Delegate. 
 
Niet kort hierna werden de EK’s Dames en Heren gehouden. Bij het EK Dames was het Daniel Jettkandt die 
namens Nederland daar actief was. Bij Het EK Heren in Polen was Cor van Gompel actief als lid van Special 
Referee Commission. 
Bij het WK U20 in Mexico was Frans Lodérus actief als Referee Coach. 
 
Je ziet, internationaal wordt er ook niet stil gezeten! 
 
En nu is het internationale clubseizoen weer gestart en hebben onze 
scheidsrechters daar hun wedstrijden al gefloten of gaan dat binnenkort 
doen. Op nevobo.nl vind je het 
volledige overzicht van alle internationale aanwijzingen. 
 
Op 5 en 7 oktober is Daniël Jettkandt voor het laatst actief geweest 
internationaal. Hij heeft aangegeven te stoppen als international, maar 
blijft wel actief in Nederland. 
 Daniël Jettkandt 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Factsheets; is je pasfoto nog een beetje up-to-date? 
Vanaf seizoen 2019-2020 worden er geen officialpassen meer verstrekt, omdat de pas nagenoeg niet werd 
gebruikt en het zonder pasfoto bovendien geen legitimatiebewijs was. 
 
Wel worden er bij iedere wedstrijd factsheets digitaal beschikbaar gesteld. 
Je kunt het zelf regelen of hier jouw gegevens op worden gepubliceerd, via mijnnevobo.nl. 
Wanneer je kiest voor “niet vermelden” wordt jouw foto en gegevens niet gepubliceerd. Maar je ziet dan 
tevens geen gegevens van je collega officials. 
Wanneer je kiest voor “wel vermelden” wordt jouw foto en gegevens gepubliceerd en zie je ook de gegevens 
van je collega’s wanneer zij daar voor hebben gekozen. 
Hartstikke handig, voor het geval je collega official net even iets onbekender voor je is of wanneer je elkaar 
voorafgaand zou willen bereiken. 
 
 
 
 
 
 
Foto! 
De foto’s die in nevobo.nl geregistreerd staan zijn soms een beetje (soms wat meer      ) verouderd. Wanneer  
je een nieuwe foto wil laten registeren, stuur dan even een JPEG bestand naar ledenadministratie@nevobo.nl 
met vermelding van je relatiecode. Dan zal je nieuwe foto worden geupload. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

https://www.nevobo.nl/official/aanwijzing/internationaal/
mailto:ledenadministratie@nevobo.nl
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Bericht vanuit de Masterclass 
De Masterclass bestaat dit seizoen uit 16 scheidsrechters. Zij worden vanuit de 
taakgroep Masterclass begeleid door Daniël Jattkandt, Koos Nederhoed en Wouter de Baar. 
 
Als taakgroep Masterclass proberen we elk jaar de begeleiding en het programma uit te breiden. Dat betekent 
dat we meerdere keren bij elkaar komen. Bijvoorbeeld voor presentaties en discussies. Daarnaast bieden we 
extra begeleiding tijdens toernooien en wedstrijden in de nationale beker. 
Niet alleen de taakgroep Masterclass ondersteunt deze activiteiten. Ook de kennis en ervaring van de 
taakgroep Internationals en enkele andere oud-scheidsrechters wordt gebruikt. Om hen van tips en tricks te 
voorzien. 
 
Tijdens oefenwedstrijden hebben alle MC’ers voor de seizoenstart al Eredivisie-ervaring opgedaan. En buiten 
de landsgrenzen mochten Tom Janssen en Ricardo Umans afgelopen zomer hun visitekaartje afgegeven bij de 
WEVZA in Frankrijk en Spanje. 
 
Inmiddels hebben we een vruchtbare bijeenkomst gehad in Nieuwegein. Onder leiding van Peter Groenewegen 
heeft de Masterclass zich bezig gehouden met een aantal stellingen. Bijvoorbeeld ‘Wat vind jij belangrijke 
eigenschappen voor een topscheidsrechter?’. Of “Hoe ga je om met spanning voor en tijdens de wedstrijd?’. 
Over de gegeven antwoorden is in groepjes gediscussieerd. Daarna werd door Peter Groenewegen 
geëvalueerd. Tot slot kregen de internationals het woord. Aan de hand van een pitch gaven zij hun kijk en/of 
ervaring op de stelling. Al met al een zeer nuttige sessie met een groot leereffect. 
 
Uniek en nieuw dit jaar is dat een 
aantal scheidsrechters 
gekoppeld is aan een tweetal 
ervaren Eredivisiescheidsrechters. 
Het merendeel daarvan zit in de 
Masterclass. 
Tot en met december fluiten 
zij samen enkele wedstrijden op 
het allerhoogste niveau. 
Na december gaan we evalueren 
en zal een aantal van deze 
scheidsrechters mogelijk in de Eredivisie blijven fluiten. 
 
Hopelijk is dit grote stap voorwaarts op begeleidend gebied én in de carrière van deze scheidsrechters! De 
verjonging is ingezet. En daar mogen we met zijn allen best trots op zijn! 
 
Dat iemand aan deze pilot deelneemt, betekent overigens niet automatisch dat hij of zij een toekomstige 
Eredivisiescheidsrechter of internationale scheidsrechter wordt. Maar wel dat wij er samen met hen alles aan 
doen om het hoogst haalbare niveau te bereiken. Dat is tijdens de sessie in Nieuwegein ook benadrukt: leden 
van de masterclass zijn alleen geselecteerd op basis van leeftijd. 
 
Het programma van de Masterclass voor de komende tijd ziet er als volgt uit: 
November 2021: Intervisie (via Zoom) 
Januari 2022: Plenaire bijeenkomst 
26 februari 2022: Halve finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
Maart 2022: Intervisie (via Zoom) 
16 april 2022: Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
18 april 2022: Bekerfinales 
 
Heel veel fluitplezier en geniet van je hobby! 
 
Namens de taakgroep Masterclass, 
Daniël Jettkandt, Koos Nederhoed, Wouter de Baar 
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Kalender (onder voorbehoud) 
 8 januari 2022 Voorronde VolleybalDirect Open (NOJK) 
 26 februari 2022 Praktijkdag VS3,VS4 + VS4 Top opleiding 2021-2022 
 26 februari 2022 1/2 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 16 april 2022 Finale VolleybalDirect Open 
 18 april 2022 Bekerfinale 
 23 april 2022 PD-wedstrijden 
 14 mei 2022 Regionale Bekerfinale 
 21 mei 2022 NGJK 
 23 sept -15 okt. 2022 WK Volleybal Vrouwen 2022 
 
Zie ook Nevobo | Activiteitenkalender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.volleybal.nl/wkvolleybal
https://www.nevobo.nl/activiteiten

