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Voorwoord 
Als ik dit voorwoord schrijf, realiseer ik 
me dat zowel het begin als het einde 
van dit jaar gekenmerkt werden door 
de gevolgen van het Covid-virus voor 
de volleybalcompetitie. Zijn we bij de 
pakken neer gaan zitten? Zeker niet, 
we hebben met z’n allen gekeken naar 
wat er wél mogelijk was en met die 
positieve instelling wil ik graag samen 
met jullie verder gaan. 
 
Dankzij jullie inzet en flexibiliteit is het afgelopen 
jaar gelukt om de wedstrijden bezet te krijgen met 
scheidsrechters, lijnrechters, juryleden, tellers en 
begeleiders waardoor iedereen blij was dat ze 
konden spelen. Daarnaast is er door onder meer 
aanwijzers en coördinatoren veel werk verzet om 
dit alles in goede banen te leiden. Begin december 
was de dag van de vrijwilliger, in oktober hebben 
we de week van de scheidsrechter gehad, in beide 
gevallen initiatieven om jullie te bedanken. Het kan 
niet genoeg worden gezegd en benadrukt, dus ook 
vanaf deze plaats bedank ik jullie allemaal voor jullie 
bijdrage aan de arbitrage. 
 
Het mooie van ons scheidsrechtersvak is dat wij niet 
alleen scheidsrechter zijn. Wij zijn zoveel meer. Wij 
doen zoveel meer: wij fluiten niet alleen, wij zijn 
ook actief bij de club, in de regio, als begeleider, als 
lijnrechter, als teller en in nog veel andere rollen. 
Wij doen dit onder andere om te zorgen dat de 
kwantiteit en de kwaliteit van de arbitrage omhoog 
gaat. Dat gaat niet zomaar, dat vergt veel tijd en 
inzet, iets dat jullie nog steeds met passie doen. Ik 
krijg daar ongelooflijk veel energie van en dat is de 
belangrijkste reden dat ik in 2022 met veel plezier 
voor en samen met jullie ‘kwartier maak’. 
 
Denk in de kerstperiode eens rustig na over hoe 
trots we met z’n allen mogen zijn op alles wat we 
hebben bereikt. Kijk terug op afgelopen jaar, of 
jaren en bedenk dan hoe jij jezelf hebt ontwikkeld, 
wat je hebt gekregen en sta ook eens stil bij 
hetgeen jij al hebt bijgedragen aan de verdere  
 
 

 
 
ontwikkeling van de arbitrage. 
Want dat is wat ons als 
scheidsrechters kenmerkt. 
 
De sportbrede hogere 
doelstelling is om zoveel mogelijk 
mensen te laten sporten en wat 
betekent dit dan voor de 
arbitrage? Of dat in clubverband 

is, in de regio of op nationaal niveau: wat hebben 
we nodig om meer scheidsrechters te krijgen én te 
behouden en daarnaast wat moeten we doen om 
de kwaliteit van de arbitrage te verhogen? Als we 
het volleybal in Nederland zo goed mogelijk willen 
faciliteren, hoe zorgen we er dan voor dat wij onze 
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 
het volleybal in Nederland? Met deze vragen gaan 
we komend jaar aan de slag. 
 
Geniet van de kerstdagen en proost op een mooi 
nieuwjaar. Mijn sportieve wens voor het nieuwe 
jaar is dat we met z’n allen weer voluit kunnen 
volleyballen en dat arbitrage daar op inspirerende 
wijze deel van uitmaakt. 
 

Yolande Brada 
Kwartiermaker Arbitrage 

 
P.S. 
Een paar dagen nadat ik dit voorwoord had 
geschreven, besloot het kabinet tot een harde 
lockdown tot half januari. Wat we er met z’n allen 
van vinden, het zij zo. In ieder geval een enorme 
domper voor onze sport. 
Ik hoop van harte dat we met z’n allen ook deze 
vervelende periode weer te boven komen. Blijf 
elkaar enthousiasmeren en stimuleren om te 
sporten en in actie te komen waar mogelijk, zodat 
we fris en mentaal sterk zijn als we weer mogen 
spelen en fluiten. 
Heb en hou contact met elkaar, want sociale 
contacten zijn hartstikke belangrijk. In januari 
komen we bij jullie terug om samen te kijken op 
welke leuke en interessante manier we de energie 
er bij iedereen in houden. 
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Volleybalvirus kruipt waar het gaan kan 
Een leven lang volleyballen. Als tiener beginnen met zelf spelen, want mini’s waren er 
Toen nog niet. Dan komt er een periode van minder zelf spelen en trainen, keuzes maken tussen thuis zijn, 
ondernemer zijn, nationaal scheidsrechter zijn. Zo ben ik ruim 30 jaar actief geweest voor de Nevobo als 
scheidsrechter, lijnrechter, referee manager, jurylid en official opleider. 17 jaar daarvan was ik “arbitrage 
bestuurder”, begonnen in regio Oost, daarna bijna 10 jaar als voorzitter arbitrage beachvolleybal en de laatste 
jaren als vice-voorzitter arbitrage en in die functie lid van het BTA. 
 
 Zoals Joep geschreven heeft in het vorige ArbitrageBulletin heb ik  
 gelijktijdig met het aftreden van Joep besloten de arbitrage  
 bestuursfuncties te beëindigen. In het beleid stond immers  
 transparantie en communicatie hoog in het vaandel. Daar zijn we dus  
 niet op alle fronten voldoende in geslaagd en was voor mij reden “de  
 fluit aan de wilgen te hangen”. 
 Ik kijk terug op hele mooie jaren waarin het volleybal zich sterk  
 ontwikkeld heeft. In die jaren hebben wij met arbitrage veel bereikt om  
 mee te gaan in de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds  
 terugkerende thema’s zijn dan: “Hoe vullen we arbitrage in met minder 
vrijwilligers, hoe gaan we om met de eisen die spelers en coaches stellen aan arbitrage, hoe gaan we om met 
de beperkte middelen?” 
Met de ontwikkeling van het 360 graden Arbitrage Informatie Systeem, omarmd door NOC-NSF, hebben we 
een belangrijk hulpmiddel gerealiseerd. Het invoeren van “meer spelplezier” met het afschaffen van vele 
overbodig (spel)regels is één van de andere aspecten waar ik trots op ben. 
 
Dan blijkt het volleybal virus te gaan waar het eigenlijk niet gaan kan. Onlangs zag ik de vacature in de 
Strafvervolgingcommissie (SVC). 
Met de afweging dat ik ervaringsdeskundige ben, door alle arbitrage gerelateerde strafzaken in de afgelopen 
jaren te begeleiden, heb ik besloten te solliciteren. Bovendien heb ik in mijn huidige pre-pensioen levensfase 
aanzienlijk meer tijd dan vroeger. Blijkbaar heb ik iets met toepassing van regels, of het nu spelregels of 
reglementen zijn. 
 
Met veel plezier kan ik jullie informeren dat die sollicitatie 
positief verlopen is en mijn voordracht inmiddels door het 
bestuur bekrachtigd is. Vanuit de SVC wil ik proberen de 
relatie met sporters en officials minder afstandelijk en  
bedreigend te maken. Het kweken van begrip en het begrijpen 
van situaties in de sport hoop ik één van mijn speerpunten te  
maken. Met daarbij het afwegen van belangen en de daarbij  
behorende spanning en emotie. Dit alles in het licht van de  
moderne maatschappelijke verwachtingen van gedrag,  
toepassing van regels en welke rol spelers, coaches en arbitrage 
daarbij spelen. Ook wil ik meer uitleg gaan geven in de vorm van  
bijvoorbeeld cases waarmee we “van elkaar kunnen leren en 
elkaar beter kunnen maken”. Hé, waar heb ik dat eerder 
gehoord? 
 
 De SVC doet eigenlijk niks anders dan een  
 scheidsrechter, beiden moeten fluiten  
 voor een overtreding van de (spel)regels  
 en vervolgens daar naar handelen. En  
 tenslotte, om de cirkel maar weer rond 
 te maken, ben ik af en toe weer aan het  
 fluiten als regioscheidsrechter. 
 
 
Met sportieve groet, André van der Mark 

Cor Krom overleden 
Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 
10 december 2021 scheidsrechter Cor 
Krom is overleden. De markante Cor is 45 
actief geweest als scheidsrechter, 
waarvoor hij in 2017 een Gouden 
officialspeld heeft ontvangen. 
 
Na vorig jaar een 
terugval te hebben 
gehad in zijn 
gezondheid, was hij 
daar toch weer 
bovenop gekomen. 
Eind november 2021 
werd duidelijk dat 
alle medicatie niet meer mochten baten. 
Zijn rode scheidsrechterfluitje, want zo 
verknocht was hij aan zijn hobby, is 
meegegaan in zijn kist.  
 
Onze gedachten en medeleden gaan uit 
naar zijn vrouw, familie en dierbaren. Wij 
wensen hen veel sterkte toe met dit grote 
verlies.  

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/12/15/volleybalscheidsrechter-cor-krom-overleden
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/12/15/volleybalscheidsrechter-cor-krom-overleden
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 Arbitrage, wat heb je er zelf aan? 
Alweer enige tijd geleden kwam ik een jonge, lange dame tegen in een sportkantine. 
Dat is op zich niet heel opmerkelijk want ik kom wekelijks jonge, lange dames tegen in sportkantines, maar dat 
terzijde. Waar het hier om gaat is dat ik wist dat ze het jaar daarvoor de VS3-opleiding had gedaan. 
 
Op mijn vraag hoe het ging met het fluiten was het ontnuchterende antwoord: “Nou, niet dus! Ik kon er echt 
tweenachten van tevoren al niet van slapen.” 
 
Dat vond ik eigenlijk wel bijzonder want zowel binnen als buiten het veld maakte de dame in kwestie een heel 
stevige, zelfverzekerde indruk. Toch kom ik dat in mijn nimmer aflatende jacht naar fluittalent binnen mijn 
eigen club ook tegen. Ik heb al vaak genoeg een ouder met potentie voorzichtig gepolst om dan te horen dat ze 
senioren echt niet aandurven. C’tjes OK, misschien nog 1e jaar B maar dan houdt het echt op. En dan denk ik: 
“Shit, weer geen punten volgend jaar.” En wellicht een gemiste kans voor de persoon in kwestie. 
Met spelers is het vaak hetzelfde: Het hoogste woord in het veld (vaak libero’s) maar ze zijn nog niet met een 
hijskraan die stoel op te takelen. 
 
Dat roept dus de prangende vraag op: Zijn wij dan raar? Wat drijft een mens om bij z’n 
volle verstand de baas te gaan spelen over, pak ‘m beet, 25 meestal weldenkende 
volwassenen, met al het afbreukrisico van dien? (Uiteraard op de achtergrond, 
zie de HIA pag.2) 
 
“Het is een hartstikke leuk spelletje en op deze manier mag je er nog een mening over 
hebben ook.” Gevleugelde woorden van mijn VS3-opleider, die mij bij het verplichte 
NOJK-toernooi ook nog (niet zo subtiel) toevoegde: “Tjerk, hand van die paal, ziet er niet 
uit!” En hij had natuurlijk gelijk, iets met ”actieve houding”. 
 
En dat is dan weer een mooi bruggetje naar TEKENS. Ik ben er van overtuigd dat 
duidelijke, strakke, UNIVERSELE tekens essentieel zijn voor een goede acceptatie van de 
beslissingen die je als SR neemt. Zelfs al ga je op de bluf: Bij een snelle, strakke en 
duidelijke “uit” is ie ook echt uit, ook al heb je zelf je twijfels. Een hand op de paal is                Foto: Carlîenjò Klinge 
inderdaad niet OK en (oh, gruwel) een SR2 met twee handen op de rug… Als je het in de 
Regio niet meer helemaal weet dan kan je overal wel ’s een Ere-/Topdivisie wedstrijd meepakken om alles even 
op te frissen. En bovendien: Daar is echt geen spijkerbroek te bekennen! Hint: Investeer nou even die € 29,95 in 
je hobby bij de C&A, Primark of online om een nette zwarte of heel donkerblauwe PANTALON aan te schaffen. Oók 
in de regio! 
Het moet echt kunnen: Na een stevige internet-campagne is er geen witte riem meer te zien in de Nederlandse 
sporthallen! 
 
Maar ik dwaal af. Met de huidige SARS-CoV-2 pandemie wordt er hoog opgegeven over het individuele én 
maatschappelijke belang van amateursport. En terecht. Nevobo en NOC*NSF wringen zich momenteel in 
allerlei bochten om de amateursport enigszins gaande te houden. 
 
Aan die discussie wil ik het volgende argument toevoegen: Scheidsrechters in de amateursport vervullen een 
essentiële rol in de maatschappij! Niet alleen om al die miljoenen sporters in het gareel te houden. Het is veel 
meer dan dat: Leiding geven online via MS Teams haalt het echt niet bij een potje volleybal fluiten. 
 
Ik som het maar even op: Leiderschap, zelfvertrouwen, communicatie, presentatie, discipline, samenwerking, 
conflictbeheersing, incasseringsvermogen, tegenwoordig zelfs enige IT-affiniteit… U kunt er ongetwijfeld nog 
een aantal andere eigenschappen aan toevoegen. 
 
Misschien zijn er werkgevers onder de lezers van dit epistel; Ik zou het wel weten. De eerste 5 pagina’s van het 
CV overslaan (allemaal “werkervaring” geneuzel, al of niet waar) en direct naar pagina laatst (onder het kopje 
hobby/vrije tijd/interesse oid). Als daar toevallig Scheidsrechter staat: Meteen bellen. 
 
 Tjerk Laan  

https://www.nevobo.nl/official/beleid-regelgeving/reglementen/
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Wat vinden vrouwelijke officials van de arbitragewereld? 
Binnen praktisch alle sporten zijn er te weinig vrouwelijke officials als je dit vergelijkt met 
de deelname van mannen én vrouwen in de sport. Al enkele jaren vinden er activiteiten en campagnes plaats 
om meer vrouwen te interesseren in de functie van scheidsrechter of jurylid op regionaal of landelijk niveau. 
Enerzijds helpt dat sowieso om de tekorten in de arbitrage terug te dringen, anderzijds creëren vrouwelijke 
officials veelal een andere atmosfeer en komt dit de veiligheid en het sociale karakter van de sport ten goede. 
 
Vanuit Europa, via EOSE (Europeam Observatoire of Sport and Employment) en met behulp van financiering 
door de Europese Unie via het Erasmus+ sportprogramma, is het zogeheten WINS project op 1 januari 2021 
gestart om meer vrouwelijke officials te werven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het project loopt tot en met 31 december 2023 en enkele weken geleden is de eerste Europese enquête onder 
deze doelgroep uitgezet om te weten te komen van de meningen, gedachten, wensen en behoeftes die leven 
onder alle vrouwelijke officials. 
 Inmiddels is gebleken dat de enquête voor wat betreft  
 het invullen een groot succes is. Er zijn bijna 3.000  
 reacties ontvangen en officials uit de Europese  
 volleybalwereld hebben een groot aandeel hierin.  
 Graag melden wij jullie de eerste resultaten. 
  
 Voor de enquête kon gekozen worden voor de  
 Spaanse, de Bulgaarse, de Franse en de Engelse taal.  
 Volleybal komt in de reacties voor in het Spaans en in  
 het Engels. In het Spaans zijn 59 reacties ontvangen  
 en in het Engels 287. Naast volleybal kwamen de  
 meeste antwoorden vanuit atletiek, basketball,  
 hockey en roeien. 
  
 De uitwerking van alle reacties volgt komend voorjaar.  
 Zo wordt in februari gestart met diepte-interviews  
 onder een geselecteerd aantal deelneemsters. Ook  
 voor deelname hieraan is de belangstelling  
 ontzettend groot. Eveneens heeft een groot aantal  
 aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden  
 van dit project. Al met al een heel positief resultaat  
 tot nu toe. 
  
 In de loop van 2022 wordt de analyse verwacht die  
 gedeeld zal worden met alle nationale sportbonden in  
 Nederland. Uiteindelijk moet eind 2023 er een pakket  
 liggen van best practises voor werving én behoud van  
 vrouwelijke officials. 
  Nevobo | WINS prokject 

http://www.wins-sport.eu/
https://www.nevobo.nl/official/opleiding-bijscholing/zijfluittop/
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Van “verlenging avondlockdown” in sneltreinvaart naar “harde lockdown” 
Voordat de Nevobo na de persconferentie van dinsdag 14 december, waarin de avondlockdown werd verlengd, 
goed en wel besluiten heeft kunnen nemen over de competitie en toernooien op korte termijn, was er zaterdag 
18 december al weer een nieuwe persconferentie. Daarvan is de uitslag ongetwijfeld bekend; 
een harde lockdown. 
 
Graag willen we je toch informeren over de huidige besluiten, competitie-technisch gezien, welke vrijdag 17 
december bekend zijn gemaakt door de Nevobo. Met de kanttekening dat deze besluiten wederom kunnen 
worden aangescherpt. 
 
VolleybalDirect Open (NOJK) 
De voorronde van 8-1-2022 wordt verplaatst naar zaterdag 26-2-2022 (de eerdere datum voor de halve finale). 
De halve finale wordt verplaatst naar zaterdag 16 april 2022 (de eerdere datum voor de finale). 
De finale is nu gepland op zaterdag 21-05-2022 (de eerdere datum voor NGJK). 
De NGJK is verplaatst naar zaterdag 4-6-2022. 
 
NK Beach indoor 
Deze stond voor 7/8/9 januari. 
Deze is verplaatst naar zaterdag/ 
zondag 23/24 april 2022. 
 
Competitie 
We zullen ons gaan voorbereiden om 
een herstart van de competitie in de 
week van 17 t/m 23 januari 2022. Er 
zullen teams zijn die niet/slecht/beperkt 
hebben kunnen trainen. Er zal coulant 
worden omgegaan met afmeldingen en 
verplaatsen van wedstrijden in die 
betreffende speelweek. Wanneer beide 
teams wel graag weer willen spelen, is 
dat direct mogelijk in die week. 
Alle wedstrijden van Topdivisie en lager + Zitvolleybal die nog ingepland stonden t/m zondag 16 januari 2022 
worden uit het programma gehaald en op uitgesteld gezet. 
De speelweken 11 t/m 16 april en 18 t/m 23 april 2022 zullen vrij worden gemaakt om competitie te spelen. De 
mogelijkheid voor het spelen van PD-wedstrijden komt hiervoor te vervallen. De exacte uitwerking van een PD-
regeling zonder PD-wedstrijden wordt binnenkort gecommuniceerd. 
 
Harde lockdown 
Door de harde lockdown | Binnensportlocaties gesloten, waardoor er niet meer kan worden getraind t/m 
miniaal 14 januari 2022 kunnen startmomenten van de competitie toch weer anders worden dan op dit 
moment afgesproken. Hierover is nog geen nieuws te melden. Via Nevobo.nl word je altijd op de hoogte 
gehouden van de laatste besluiten. 

 
Broodje aap 
Een speler van team A speelt de bal 
aan zijn kant van het net tegen de 
paal, dan is deze bal “uit” en geef je 
als scheidsrechter dit aan met het 
teken “bal geraakt” omdat de bal uit 
gaat aan de kant van team A. 

 
 
 
 
 
                          

  

 
Fout 
Omdat de spelregels in regel 
8.4.3. aangeven dat een bal 
tegen de paal gespeeld altijd 
“uit” is en dus ook als 
zodanig moet worden 
aangegeven. Zie ook het 
schema op blz 43 van de HIA. 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/12/17/gevolgen-verlenging-avondlockdown
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/12/18/binnensportlocaties-gesloten-t-m-14-januari
https://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/official/beleid-regelgeving/reglementen/
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Internationale cursis voor Mark-Jan Wijnstra 
Met groot genoegen kunnen we melden dat scheidsrechter Mark-Jan Wijnstra 
is geslaagd voor de internationale cursus. 
Van 12 t/m 20 december 2021 nam Mark-Jan deel aan deze opleiding in Italië, 
welke hij met vlag en wimpel heeft afgerond. 
We feliciteren Mark-Jan van harte met zijn toetredeling tot het korps van 
internationale scheidsrechters. 
 
Internationale aanwijzingen 
Onze internationale scheidsrechters en supervisors zijn volop actief (geweest) 
in Europa. Hieronder lees je (een groot gedeelte van) de aanwijzingen: 
 
Hélène Geldof 
Championsleague Heren, 4-11-2021 in Portugal, Benfica-Karlovarsko 
Novotelcup toernooi, van 28 t/m 30-12-2021 in Luxemburg 
Championsleague Heren, 26-1-2022 in Duitsland, Berlin-Benfica 
Championsleague Dames, 1-2-2022 in Oekraine, Dnipro-Kaliningrad 
Wevza U17 Dames, van 4 t/m 10-1-2022 in Herentals Belgie. 
 
Marco van Zanten 
CEV cup Heren, 17-11-2021 in Belgie, Leuven-Budva volley 
Challenge cup Dames, 25-11-2021 in Zwitserland, Pfeffingen-CSM Lugoj 
Challenge cup Heren, 30-11-2021 in Denemarken, Gentofte-Tallinn 
Wevza U17 Heren, van 4 t/m 10-1-2022 in Italie 
 
 
 Wouter de Baar 
 CEV cup Heren, 10-11-2021 in Denemarken, Holding-Bucuresti  
 CEV cup Heren, 8-12-2021 in Frankrijk, Chaumont-Arcada Galati 
  
 Raymond Haamberg  
 Challenge cup Heren, 17-11-2021 in Turkije, Ankara-Dupnitsa 
 Challenge cup Heren, 18-11-2021 in Turkije, Dupnitsa-Ankara 
 Challenge cup Dames, 15-12-2021 in Griekenland, Panathinaikos-Oostende 
 
 Suleyman Yalcin 
 Bij twee wedstrijd in Nederland als reserve scheidsrechter actief geweest 
 CEV cup Heren, 10-11-2021 in Apeldoorn, Dynamo - Tours 
 CEV cup Heren, 17-11-2021 in Doetichem, Orion - IBB Polonia 
 
 
 
     Raymond Haamberg 
 
Supervisors 
Frans Lodérus, 14-12-2021 in Potsdam Duitsland 
Peter Groenewegen, 12-1-2022 in Leuven België 
Nico Hoeben, 19-1-2022 in Monza Ilatië 
Huub van Buul, 3-2-2022 in Salo Finland 
Huub van Buul, 7 t/m 9-4-2022 in Polen, U20 qualificatie 
 
 
 Suleyman Yalcin 
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Apple watch app voor volleybalscheidsrechters 
Enige tijd geleden is er door een Amerikaanse scheidsrechter een app ontwikkeld 
Voor de Apple Watch gericht op scheidsrechters. De app heeft een aantal 
functionaliteiten die zowel tijdens de warming-up altijd tijdens de wedstrijd 
gebruikt kunnen worden: 
 
Wedstrijdprotocol 
Gedurende de warming-up loopt de timer af. Op de tijden in het protocol waar een 
actie van de scheidsrechters zitten, zal de app een melding geven. Onze wedstrijd- 
protocollen zijn in de app aanwezig. Het protocol “NL: Eredivisie” is voor zowel de 
Eredivisie als de Topdivisie en het protocol “NL: 1e divisie” is voor alle andere niveaus. 
 
 Time-outs 
 Tijdens de wedstrijd kun je op je scherm de time-out 
 timer starten. Na 30 seconden ontvang je een trillen als 
 signaal dat de tijd voorbij is. Middels de ingekleurde 
 bolletjes kun je zien hoe veel time-outs ieder team heeft verbruik. 
 
 Einde set 
 Met de interval knop kun je een 3 minuten timer starten. Door aan de kant van  
 het scherm te drukken van het team die de set gewonnen heeft, wordt tevens  
 de stand in sets bijgehouden. Na 2 minuut 30 ontvang je de eerste melding om  
 de teams weer het veld in te fluiten. Na 3 minuten volgt de tweede melding dat  
 de tijd voorbij is. De app zal zelf de teams van kant laten wisselen. Gedurende de  
 5e set kun je zelf de teams van kant wisselen door over het scherm te swipen. 
 
Blessure time-out 
Middels de drie bolletjes onderin het scherm vind je een extra timer om een drie minuten blessure time-out te 
starten. 
 
De app is hier te downloaden https://apps.apple.com/nl/app/volleybal-scheidsrechter. 
De app is momenteel alleen beschikbaar voor Apple Watch. De ontwikkelaar beschikt niet over de kennis om de 
app ook voor Android te ontwikkelen. Mocht je over deze kennis beschikken en willen helpen? Of heb je andere 
suggesties voor de app? Neem dan contact op met Boy van Mourik (boy.van.mourik@officials.nevobo.nl) Hij 
heeft direct contact met de ontwikkelaar. 
 
========================================================================================== 
 
Lijnrechtersopleiding 
We zijn blij te kunnen melden dat we in januari 2022 op een drietal 
momenten een lijnrechtersopleiding kunnen organiseren. 
Deze organisatie is in de maand november en begin december opgezet 
door de VolleybalAcademie, niet wetende van de harde lockdown die 
voor nu t/m 14 januari 2022 is afgeroepen. 
 
Vooralsnog gaan we er vanuit dat we door kunnen gaan met de 
opleiding, die zal plaatsvinden op: 
 
Zaterdag 15 januar 2022 in Apeldoorn 
Zondag 23 januari 2022 in Ede 
Zaterdag 29 januari 2022 in Sliedrecht 
 
Bij elkaar zullen zo’n 20 nieuwe lijnrechters worden opgeleid, welke hard 
nodig zijn om alle wedstrijden in de Eredivisie te kunnen blijven bemensen. 
 

https://apps.apple.com/nl/app/volleybal-scheidsrechter
mailto:boy.van.mourik@officials.nevobo.nl
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 Maak in Clubdesigns een kerstkaart voor jouw leden 
 
 
 
Kalender (onder voorbehoud) 
 15 januari 2022 Opleidingsdag lijnrechters Eredivisie in Apeldoorn 
 15 januari 2022 Workshop Begeleiding moderne scheidsrechter in Klarenbeek 
 22 januari 2022 Workshop Begeleiding moderde scheidsrechter in Assen 
 23 januari 2022 Opleidingsdag lijnrechters Eredivisie in Ede 
 29 januari 2022 Opleidingsdag lijnrechters Eredivisie in Sliedrecht 
 26 februari 2022 Praktijkdag VS3 opleiding 2021-2022 
 26 februari 2022 Voorronde VolleybalDirect Open (NOJK) 
 16 april 2022 1/2 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 16 april 2022 Praktijkdag VS3 + VS4 opleidingen 2021-2022 
 18 april 2022 Bekerfinale 
 14 mei 2022 Regionale Bekerfinale 
 21 mei 2022 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 4 juni 2022 NGJK 
 23 sept -15 okt. 2022 WK Volleybal Vrouwen 2022 
 
Zie ook Nevobo | Activiteitenkalender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/12/10/maak-in-clubdesigns-een-kerstkaart-voor-jouw-leden
https://www.volleybal.nl/wkvolleybal
https://www.nevobo.nl/activiteiten

