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Voorwoord 
 
Hoera, we mogen weer! 
 
Een nieuw jaar en gelukkig kunnen we 
nu weer zeggen: nieuwe rondes, 
nieuwe kansen. We mogen weer 
spelen en dus ook fluiten, begeleiden, 
beoordelen enzovoort. Wat dat 
betreft is het mooi dat er momenteel 
flink wat opwarmbijeenkomsten zijn (geweest) om 
iedereen gemotiveerd en enthousiast de zaal in te 
laten gaan. 
 
Specifiek voor de Groep SRs 1e divisie en 2e divisie 
heren zijn op initiatief van Luuk Somers 
(groepscoördinator) drie bijeenkomsten 
georganiseerd ter voorbereiding op de competitie 
in de vorm van intervisie, gebaseerd op ingebrachte 
casussen van de deelnemers zelf. Daarnaast zijn er 
vier inspiratiesessies georganiseerd voor alle 
nationale en regionale scheidsrechters met als 
onderwerp ‘De 4 inzichten voor de moderne 
scheidsrechter’ verzorgd door Gertjan de Haan, 
expert van de VolleybalAcademie. Beide soorten 
bijeenkomsten hebben eind januari/begin februari 
plaatsgevonden. 
 
Zelf heb ik het genoegen gehad om bij de 
inspiratiesessies aan te sluiten, aan de ene kant om 
(online) kennis te maken en aan de andere kant om 
een vragenhalfuurtje te creëren. Ik wilde graag 
input hebben vanuit de groepen om een nog beter 
beeld te krijgen wat er leeft onder jullie als officials 
en daar waar mogelijk om dit mee te nemen in de 
beleidsontwikkelingen. Ik kijk met ontzettend veel 
plezier terug op deze sessies, want er zijn 
ongelooflijk veel mooie, goede en constructieve 
ideeën geuit. Nogmaals, veel dank daarvoor! 
 

 
Pratend over de 
beleidsontwikkelingen wil ik jullie 
graag het een en ander vertellen. 
Vanaf begin/half december 2021 
ben ik zoals jullie weten 
begonnen als kwartiermaker 
arbitrage. Vervolgens hebben we 
binnen de Werkgroep Arbitrage 
gewerkt aan de zogeheten 
SWOT-analyse. Dit is een 

methode om uit te zoeken en vast te stellen wat de 
kansen en bedreigingen, en de sterktes en zwaktes 
zijn van de volleybal-arbitrage. We zijn daarbij 
uitgegaan van arbitragezaken op alle niveaus, van 
laag tot hoog. De uitkomsten hiervan vormen mede 
het uitgangspunt om nieuw beleid te maken, beleid 
dat draagvlak moet krijgen binnen alle geledingen. 
Vanwege deze reden is het voor mij van belang 
geweest om nog meer te weten te komen wat er 
leeft binnen de regio, binnen de nationale groepen 
en ook op verenigingsniveau. Het nieuwe 
arbitragebeleidsplan moet aansluiting krijgen met 
het onlangs door de bondsraad goedgekeurde 
algemene beleidsplan van de Nevobo. Klik hier voor 
dit plan: Samen naar Sportief en Maatschappelijk 
Goud voor de periode 2022-2026. Ook het nieuw te 
ontwikkelen arbitragebeleidsplan wordt afgestemd 
op deze periode, waarmee het huidige plan feitelijk 
niet meer actueel is en over enkele maanden wordt 
vervangen. 
 
Wil je nog iets met me delen, laat het me vooral 
weten: yolande.brada@nevobo.nl 
 
Voor nu wens ik jullie veel leesplezier toe met dit 
ArbitrageBulletin en uiteraard heel veel succes en 
genoegen bij de wedstrijden! 
 

Yolande Brada, Kwartiermaker Arbitrage 
 

 

 

 
Broodje aap 
De spelers van het serverende 
team bij Topdivisie en lager 
mogen zich links-rechts pas 
verplaatsen nadat de bal door 
de serveerder wordt 
opgeslagen. 

 
 
 
 
 
                          

  

 

 
Fout 
Het serverende team maakt geen opstellingsfout 
als de spelers bij de service, ten opzichte van 
elkaar (links-rechts), niet in de juiste 
servicevolgorde staan. Deze spelers kunnen wel 
een opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar 
ten aanzien van voor-achter. 
 

https://www.nevobo.nl/cms/download/7673/4b%20Samen%20op%20weg%20naar%20sportief%20en%20maatschappelijk%20goud.pdf
mailto:yolande.brada@nevobo.nl
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========================================================================================== 
 
 
Het begeleiden van de moderne scheidsrechter 
Sinds jaar en dag kennen we begeleiders en beoordelaars binnen het volleybal. 
Een hele groep mensen die hun vrije tijd willen benutten om scheidsrechters beter 
te maken. Hoe tof is dat! 
Om deze groep collega’s fijn te laten aansluiten bij wat scheidsrechters meemaken 
en doen, is er een nieuwe workshop ontwikkeld. Deze workshop is opgebouwd uit 
onderdelen die in eerdere workshops al gegeven werden aangevuld met de 
vier inzichten. 
 
De workshop “De 4 inzichten voor de moderne scheidsrechter” geeft deelnemers 
inzicht in en laat ze nadenken over Structuren, Stimuleren, Individueel aandacht 
geven en Verantwoordelijkheid delen. Op zich geen bijzondere termen, maar door 
hier lang en vooral diep op in te gaan geeft dit mensen inzichten waarmee ze zich 
verder kunnen ontwikkelen. De workshop duurt in zijn totaal 2 keer 3 uur en de 
deelnemers krijgen tussendoor nog huiswerk (zaalwerk) mee ook. 
 
 Om het gedachtengoed ook bij onze begeleiders onder de 
 aandacht te brengen is zodoende de workshop ‘Het begeleiden  
 van de moderne scheidsrechter’ ontwikkeld. 
  
 Ben je al wel eens bezig geweest om vanuit jouw eigen ervaringen  
 met scheidsrechters te praten om ze wat mee te geven, denk dan  
 eens na over het volgen van deze workshop. 
  
 Na het volgen van de workshop zul je zeker benaderd worden om  
 jouw wensen te bespreken over waar je ingezet zou willen  
 worden. Dus heb je interesse in deze workshop, stuur dan graag  
 een mailtje aan arbitrage@nevobo.nl. 
 We zullen dan  inventariseren waar er nog workshops  
 georganiseerd moeten gaan worden. 

In memoriam Betty van Dijk-Kamphorst 
Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 29 januari j.l. op 75 
jarige leeftijd Betty van Dijk-Kamphorst is overleden. 
 
In 1985 was zij de eerste vrouwelijke scheidsrechter die in de 
Eredivisie ging fluiten. Een pionier dus. 
 
Ze was een graag geziene scheidsrechter en wordt door collega 
scheidsrechters uit die tijd geroemd om haar humor. Betty is 
een voorbeeld voor vele (vrouwelijke) scheidsrechters geweest, 
zoals Hélène Geldof (op dit moment Eredivisie- en 
Internationaal scheidsrechter) ook aangeeft. 
 
Nevobo | In memoriam: Betty van Dijk 
 
Wij wensen haar man Wim van Dijk, familie en vrienden veel 
sterkte toe met dit verlies. 

mailto:arbitrage@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/02/01/in-memoriam-betty-van-dijk
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Info vanuit de taakgroep Juryleden 
Bij alle Eredivisiewedstrijden zijn juryleden aanwezig. Ze zitten achter de tellertafel 
en meestal vallen ze niet op. Wat doen ze bij de wedstrijd en wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden? 
In deze bijdrage willen we daar een beetje meer duidelijkheid over geven. 
 
De functie van jurylid is ontstaan in 1996 
als onderdeel van de professionalisering 
van de Eredivisie en is vergelijkbaar 
met die van supervisor bij de 
internationale wedstrijden. 
 
Op het allerhoogste volleybalniveau in 
Nederland, de Eredivisie, zijn de belangen 
groter dan bij andere nationale of 
regionale wedstrijden en zijn er ook 
meer randzaken die om aandacht vragen. 
Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
de belangen van de Nevobo, die 
duidelijk een aantal zaken voorschrijft 
waaraan moet worden voldaan op dit foto: Tjerk Laan 
niveau. Een voorbeeld hiervan zijn de zaaleisen, inclusief de reclameborden als afbakening van de speelruimte. 
Een volleybalwedstrijd in de Eredivisie moet voor alle teams onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden 
gespeeld kunnen worden. 
 
Tot het takenpakket van een jurylid behoort dan ook de controle van de speelruimte en de randzaken 
voorafgaand aan de wedstrijd. Aan de hand van een uitgebreide checklist, controleert het jurylid de 
wedstrijdorganisatie, inclusief de dispensaties die zijn verleend voor de betreffende sporthal. Dit soort 
controlepunten is een aspect van de volleybalwedstrijd waar een scheidsrechter zich niet druk over wil maken 
als voorbereiding op het leiden van zijn/haar wedstrijd. Maar die controle moet wel uitgevoerd worden om in 
de Eredivisie op verschillende locaties onder dezelfde omstandigheden te kunnen volleyballen. 
 
Een ander voorbeeld hiervan zijn de shirtkleuren. De coronaperikelen hebben ertoe geleid dat de 
Eredivisiewedstrijden live worden gestreamd. Dit heeft geresulteerd in een hernieuwde focus op de shirtkleuren 
van beide teams. Je wilt immers de twee teams duidelijk herkenbaar in beeld hebben en hen uit elkaar kunnen 
houden. Ook dit is een taak van het jurylid om voorafgaand aan de wedstrijd de kleuren van de speelshirts met 
beide teams af te stemmen. 
 
Tijdens de wedstrijd houdt het jurylid toezicht op het wedstrijdverloop. Met name de e-score wordt gevolgd en 
eventueel wordt de e-scorer administratief bijgestaan om vertragingen in het spelverloop te voorkomen. 
 
 De mogelijkheid om een protest in te dienen tegen een beslissing van  
 de scheidsrechters kan in het volleybal niet meer. Alleen in de  
 Eredivisie nog wel. Dat noemen we dan een juryberaad. Coaches die  
 het niet eens zijn met de spelregeluitleg van de scheidsrechters  
 kunnen dan via een juryberaad deze uitleg laten toetsen door het  
 jurylid. Het jurylid onderzoekt het voorval en doet dan meteen een  
 uitspraak die bindend is. Gelukkig komt dit in praktijk maar weinig  
 voor. 
Jurylid Jan Koehorst. Foto: Ronald Hoogendoorn 
 
Een aantal juryleden heeft als extra taak om na afloop van de wedstrijd met de scheidsrechters een 
evaluatiegesprek te houden. Het jurylid deelt zijn observaties en geeft een aanzet tot een zelfreflectie. De 
benoemde punten kan de official meenemen naar een volgende wedstrijd. Deze aandachtspunten kunnen dan 
leiden tot een verbetering van het functioneren van deze official. 
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De besproken bevindingen worden gerapporteerd en onderbouwd in een beoordelingsformulier van het AIS. 
Het document is één van de informatiebronnen voor de Nevobo om inzicht te krijgen in het functioneren van 
elke scheidsrechter. Deze informatie wordt ook gebruikt om te kijken naar de ontwikkelingen van 
scheidsrechters en of er eventueel extra begeleiding nodig is. 
 
 Om al deze verschillende taken en verantwoordelijkheden op  
 Eredivisieniveau te kunnen uitvoeren zorgt de taakgroep Juryleden  
 regelmatig voor bijscholingen en voor de updates van de te gebruiken  
 documenten door het jurylid. Een gepaste  aanwijzing van het juiste  
 jurylid op de juiste wedstrijd en een correcte verwerking van elke  
 checklijst na elke wedstrijd, zorgen ervoor dat de Eredivisiewedstrijden  
 op een professionele wijze georganiseerd en gespeeld worden. 
  
 De taakgroep bestaat uit 7 leden die elk vanuit hun eigen expertise voor  
 dit specifieke werk hun inbreng leveren. Dat zorgt ervoor dat de focus van  
 de Eredivisiewedstrijden op het volleybalspel is en blijft gericht. De  
 scheidsrechters zorgen samen met de andere officials voor de leiding van  
 de wedstrijd en het jurylid controleert en regelt alles eromheen.  
 Daarmee is het jurylid de hoogste official bij een Eredivisiewedstrijd. 
  
 Mocht je meer willen weten over het reilen en zeilen van de functie als  
communicatie-appartuur dat door jurylid of overwegen of dat iets voor jou is, dan kun je contact opnemen  
de officials, scheidsrechters en jurylid, met de voorzitter van de taakgroep, Huub van Buul via  
wordt gebruikt in de Eredivisie huub.van.buul@kader.nevobo.nl. 
 
========================================================================================== 
 
 
Laatste wedstrijd voor lijnrechter Dies Keck 
In sporthal de Oostgaarde was 
Dies Keck op zaterdag 29 januari j.l. 
voor het laatst aanwezig als lijnrechter 
in de Eredivisie. Na de wedstrijd 
Laudame Financials VCN D1 - Team22 D1 
zwaaide Dies af, na een geweldige 
carrière in de Eredivisie. 
14 jaar heeft hij de functie langs de lijn 
met veel plezier uitgevoerd. 
 
Dies werd hartelijk bedankt voor alle 
tijd gespendeerd aan de arbitrage in de 
Eredivisie en zijn tomeloze inzet. 
 
Onder luid applaus van de speelsters 
werden woorden van dank en 
waardering door jurylid Huub van 
Buul uitgesproken. 
 
Ook via deze weg nogmaals: 
Dies, dank je wel! 
 
 
 

mailto:huub.van.buul@kader.nevobo.nl
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Begeleiding in regio 
 
Het begint er op te lijken. 
Een aantal maanden geleden ben ik begonnen met inventariseren van de begeleiding van scheidsrechters in de 
regio. Als snel kwamen we, in samenspraak met de regiokantoren, tot de conclusie dat er al veel zaken worden 
gedaan, maar dat er nog veel ruimte is voor verbetering. 
 
Naast de organisatie stuiten we ook op een tekort aan mankracht, deels 
veroorzaakt door de richtlijnen die waren gegeven. Want waarom zou je niet 
op, onder of boven je niveau kunnen begeleiden (uiteraard als je daar 
capabel voor bent)? Zoals je begrijpt zijn we volop bezig om één en ander 
te beschouwen. 
 
Een ander deel was het vasthouden aan begeleiden in de eigen regio. Er is 
natuurlijk niks mee als je eens in een andere regio kunt begeleiden. En dan 
niet van Groningen naar Maastricht, maar s’-Hertogenbosch naar 
Nieuwegein is denkbaar. 
 
Nu in januari 2022 lijkt de landelijke organisatie op papier redelijk te staan. 
Zowel in Noord als in Oost zijn collega’s bereid de nieuwe regio 
coördinatoren te worden. In West wordt het aanwijzen van begeleiders 
nog door het regiokantoor uitgevoerd. 
 
Nu hebben we een volledige organisatie, met te weinig mensen. 
Aanwijzers in de regio’s Oost en West en begeleiders in heel Nederland zijn nodig om onze arbitrage op het peil 
te houden/brengen waar de teams recht op hebben. 
 
Deze organisatie zonder mensen is een nutteloos stukje papier. Betrokken zijn bij het volleybal, betrokken zijn 
bij de arbitrage én betrokken zijn bij het begeleiden van collega’s kan van het nutteloos stukje papier een 
waardevol document maken. 
 
En ja, we gaan het anders doen dan anders, maar daarover meer in het volgende ArbitrageBulletin. 
Wil je nu al iets meer weten of je opgeven: wim.roosenburg@kader.nevobo.nl.  
 
Wim Roosenburg 
Coördinator Begeleiding Regio’s 
 
========================================================================================== 
 
 
 
 
Kalender (onder voorbehoud) 
 26 februari 2022 Voorronde VolleybalDirect Open (NOJK) 
 26 februari 2022 Praktijkdag VS3 opleiding 2021-2022 
 9 + 10 april 2022 NK Beach indoor Aalsmeer 
 16 april 2022 1/2 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 16 april 2022 Praktijkdag VS3,VS4 + VS4 Top opleiding 2021-2022 
 18 april 2022 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 
 

 

mailto:wim.roosenburg@kader.nevobo.nl
https://www.volleybal.nl/wkvolleybal
https://www.nevobo.nl/activiteiten

