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Voorwoord 
 
Inspiratie voor de toekomst 
Wat heb ik een energie gekregen van 
vier mooie en inspirerende sessies 
eind januari/begin februari. Ik vond 
het fijn om een groot aantal van jullie 
online te hebben ontmoet. Na de 
wijze woorden van Gertjan over de 
Vier inzichten voor de moderne 
scheidsrechter heb ik alle deelnemers om input 
gevraagd gericht op de toekomst van de arbitrage. 
Er volgde een prachtige opsomming van ideeën en 
voorstellen die mij veel inzicht gaven in jullie 
gedachtegang over waar wij met z’n allen naar toe 
willen, wat nodig en wat gewenst is. De deelnemers 
vertegenwoordigden zowel de regio-arbitrage als 
die van de nationale arbitrage. Naast de vele 
scheidsrechters waren ook begeleiders, docenten 
en leden van taakgroepen aanwezig. 
 
Vanuit alle vier de bijeenkomsten was er een 
onderwerp dat er echt uitsprong: de 
verenigingsarbitrage. Jullie gaven aan dat het vooral 
gaat om hoe we met z’n allen jonge mensen 
enthousiast kunnen maken en houden om 
scheidsrechter te worden. Ik heb best veel ideeën 
aangereikt gekregen. Voor mij is de volgende stap 
wat en hoe we dit met z’n allen kunnen oppakken, 
hoe kunnen we de scheidsrechterscoördinatoren 
van de verenigingen helpen, wat kunnen de regio-
arbitragecoördinatoren en het bondsbureau hierin 
betekenen? Laten we vooral niet vergeten: de 
Nevobo dat zijn wij met z’n allen! 
 
Alle ideeën, vragen en opmerkingen neem ik mee in 
de beleidsontwikkelingen die ik bespreek met de 
Werkgroep Arbitrage, met de collega’s op het  
 

 
 
bondsbureau en met de directie 
van de Nevobo. Dat neemt 
overigens niet weg dat daar waar 
op korte termijn al zaken kunnen 
worden opgepakt, dat we dit ook 
meteen al doen. 
 
Dinsdag 8 maart is het 
internationale vrouwendag en 

voor mij een mooie aanleiding om een beroep op 
jullie allemaal te doen om te kijken naar vrouwelijk 
talent bij jullie in de club en in de regio. Immers, we 
willen graag meer diversiteit bij de Nevobo en 
tegelijkertijd levert het ook in aantallen meer 
scheidsrechters op. Weet dat uit onderzoek is 
gebleken dat positieve aandacht en persoonlijke 
begeleiding effectieve middelen zijn om jonge 
mensen, vooral jonge vrouwen, te helpen de stap te 
zetten om ook op hogere niveaus te fluiten. 
 
Deze oproep brengt mij nu ook naar een groot 
internationaal evenement dat er aankomt: het WK 
Volleybal vrouwen 2022 van 23 september tot en 
met 15 oktober. In het volgende ArbitrageBulletin 
meer informatie hierover. 
 
Naast al onze sportieve activiteiten worden we 
geconfronteerd met de verschrikkelijke 
werkelijkheid in Oekraïne en ik verwijs jullie heel 
graag naar de prachtige column van Tjerk Laan die 
hierover zijn gedachten met ons deelt. Laten we 
hopen dat aan het geweld en de dreigingen uit 
Rusland snel een einde komt. 
 
Tot de volgende keer. 
 

Yolande Brada, Kwartiermaker Arbitrage 

 

  

 
Broodje aap 
Een achterspeler en 
een libero mogen 
beiden geen 
blokpoging 
uitvoeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fout 
Een speler maakt bij het blokkeren 
een fout als hij als achterspeler of 
libero een blok voltooit of 
deelneemt aan een voltooid blok. 
(Topdivisie en lager, spelregel 
14.6.2). 
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Deze column is (zoals altijd) op persoonlijke titel geschreven. 

 
 Column 
 Deze column wilde ik niet schrijven 
 Toen ik al weer enige tijd geleden  
 gevraagd werd voor het verzorgen  
 van een reguliere column moest ik  
 eerlijk bekennen dat ik dienaan- 
 gaande niet gehinderd werd door  
 enige kennis. Ik maakte dus voor  
 mezelf een aantal regels waaraan  
 een column in het ArbitrageBulletin  
 zou moeten voldoen: 
 
① Het moet te maken hebben met volleybal in het 
algemeen en arbitrage in het bijzonder. 
② Het moet indien mogelijk actueel zijn. 
③ Het moet bij voorkeur aansluiten op de dagelijkse 
praktijk. 
④ Het moet herkenbaar zijn voor een groot deel van 
de doelgroep (dat bent u dus, volleybalarbiters). 
⑤ Het mag grappig zijn (in ieder geval voor diegenen 
die mijn soms ietwat sarcastische vorm van humor 
waarderen). 
 
Ik had voor het maart-nummer echt een 
verschrikkelijk goede column voorbereid die glansrijk 
voldeed aan alle vijf criteria. Hij was ook ongelofelijk 
grappig. Mijn drie proeflezers hebben zich acuut 
afgemeld voor het NOJK; Zij wilden niet het risico 
lopen om schaterlachend van de bok te lazeren. 
Totdat een stel megalomane, fascistoïde klootzakken 
het nodig vond om Europa in een oorlog te storten. 
 
Het onderstaande verhaal voldoet dus slechts aan 
criteria ① en ②: Het heeft te maken met volleybal en 
het is zéér actueel. We moeten hopen dat het 
uitzonderlijk is en geen ③ “dagelijkse praktijk” wordt. 
Het is ook niet herkenbaar voor ④ “een groot deel 
van de doelgroep”: Internationaal fluiten is slechts 
weinigen van ons gegeven. En het is ⑤ zeker NIET 
grappig. 
 Dit is de President van de  
 Russische Volleybal  
 Federatie: Mijnheer Sergey  
 Yevgenyevich Naryshkin. 
 Net als in Nederland is dat  
 geen voltijdbaan. Zijn  
 dayjob is directeur van de  
 Sluzhba Vneshney Razvedki  
 Rossiyskoy Federatsii (SVR 
RF): De Russische Buitenlandse Inlichtingendienst. Ex-
KGB uiteraard, schatrijk en uit hoofde van zijn functie 
én vanwege hetzelfde criminele, paranoïde 
wereldbeeld een intimus en naaste adviseur van 
President Vladimir Putin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het najaar van 1946 vond in Neurenberg het 
Internationaal Militair Tribunaal plaats, waarbij 24 
kopstukken van het Nazi-regime werden berecht. 
Deel 1 van de aanklacht luidde: 
 “Misdrijven tegen den vrede: namelijk het maken van  
 plannen voor, het voorbereiden van, het nemen van 
 initiatief tot of het voeren van een aanvalsoorlog of een  
 oorlog in strijd met internationale verdragen, overeen- 
 komsten of verzekeringen, of deelneming aan een ge- 
 meenschappelijk plan of samenzwering voor het verrich-
 ten van een van de bovengenoemde handelingen” 
 
Het moge duidelijk zijn dat de President van de 
Russische Volleybal Federatie volgens deze definitie 
met ingang van donderdag 24 febr. j.l. een 
oorlogsmisdadiger is. 
 
Zoals eerder opgemerkt is het slechts weinigen van 
ons gegeven om internationaal te fluiten. We kunnen 
ons allemaal de beelden nog herinneren van “onze” 
Frans Loderus, cool as a cucumber in een 
voetbalstadion voor 62.000 (!) uitzinnige fans; Daar 
waren we best wel trots op, en terecht. 
 
Ik zie dat momenteel een Nederlandse arbiter niet zo 
snel nog een keer doen, maar je moet er toch niet 
aan denken dat je na het absolute hoogtepunt van je 
carrière een handje krijgt van een heuse 
oorlogsmisdadiger? Voor onze bobo’s geldt dat zeker 
ook: Aan de vooravond op de receptie van de 
organiserende bond een toost uitbrengen (met 
Georgische champagne?) op een succesvol 
toernooi met een echte oorlogsmisdadiger? 
 
Op het moment van schrijven (26 febr, laat) heeft de 
FIVB net aangekondigd dat de Volleyball Nations 
League NIET in Rusland gespeeld zal worden, maar 
het WK aldaar gaat vooralsnog door… 
 
Mijn dochter verwoordde het met ontwapenende 
puberlogica vanavond zo: “Ja shit, na twee jaar 
Corona-gedoe ging het net eindelijk weer leuk 
worden, begint één of andere gek een oorlog!” 
 

Tjerk Laan 
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Laatste wedstrijd van Jan Kloosterboer als lijnrechter Eredivisie 
Op donderdagavond 24 februari 2022 was Jan Kloosterboer voor het laatst 
actief als lijnrechter in de Eredivisie. Jurylid Jan Koehorst, in het verleden 
ook nog aanwijzer van lijnrechters, zetten Jan in het zonnetje. 
 
In de negentiger jaren was Jan Kloosterboer al lijnrechter bij Dynamo o.a. bij 
de grote internationale Dynamotoernooien. Toen in de Eredivisie werd 
gestart met het aanwijzen van bondslijnrechters, was Jan daarbij. Vanaf dat 
moment gaf Jan onafgebroken, zowel in de Eredivisie als bij interland- 
wedstrijden, acte de présence. 
 
Jan Koehorst, die de afscheidnemende lijnrechter vele malen aan het werk 
zag, heeft wel eens de vraag aan Jan gesteld of hij soms Japans bloed in 
 zijn aderen had. 
 Zo fanatiek en 
 gedreven kon hij zijn 
 functie uitstekend 
 uitvoeren. 
  
 Stoppen om gezondheidsredenen is zwaar, voor Jan en  
 voor de volleybalgemeenschap. Met hart en ziel zette Jan  
 zich in op vele terreinen en specifiek als lijnrechter. 
 Onder groot applaus van alle aanwezigen werd, na de  
 woorden van dank en waardeling, het afscheid afgerond. 
  
 Ook via deze weg: Jan, veel dank en waardering! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Een groet van lijnrechter Gerdien Feijten 
 
Hallo collega-lijnrechters en Eredivisie scheidsrechters, 
 
Ik wil jullie hierbij laten weten dat ik heb aangegeven bij Sjaak 
Kommers dat het lijnrechterschap niet meer goed combineerbaar 
is met mijn baan/hoeveelheid energie/ andere rollen in mijn leven. 
 
Terugkijkend op de afgelopen 8 jaar heb ik veel plezier beleefd aan 
het arbitraire ‘team’ zijn. In de ene combinatie lukt dat wat beter 
dan in de andere en ook was ik de ene keer wat beter in vorm 
dan de andere…. 
 De twee foto’s geven weer dat er veel kracht en plezier uitgaat van het  
 samen ‘ervoor gaan’. De stropdassenfoto stamt uit 2015 toen we in  
 Rotterdam de voorrondes van het EK vlagden. We waren toen in een  
 huisje in Zevenhuizen gestationeerd en na gezamenlijk ontbijten fietsten  
 we naar de sporthal in Rotterdam. 
 De spelletjesfoto (er werd fanatiek gespeeld kan ik je vertellen!) was 
 anderhalf jaar geleden in Apeldoorn. Ook toen werd er gezamenlijk  
 gereisd, ontbeten, nagepraat en ontspannen. 
  
 Dank voor de samenwerking en wie weet tot ziens! 
 Groeten, Gerdien Feijten 
 
Wij, alle collega’s en de Nevobo, danken Gerdien heel hartelijk voor al haar tijd voor de arbitrage. We hebben 
genoten van je plezier, je uitstraling en je kennis en kunde. Dank je wel, Gerdien! 



 

ArbitrageBulletin nr.27, 1 maart 2022 4  

 
Drie opleidingsdagen voor nieuwe lijnrechters Eredivisie 
In de maanden januari en februari 2022 hebben we op drie dagen nieuwe lijnrechters 
Eredivisie opgeleid. Waar we dat in het verleden deden bij een toernooidag met wedstrijden van niveau, was er  
 dit keer voor gekozen (enigszins noodgedwongen, want door Covid geen  
 grote toernooien) om dit bij “Super Saterday” te doen bij Eredivisie  
 verenigingen die met de dames en heren een thuiswedstrijd speelde. 
  
 Covid gooide wederom roet in het eten, wedstrijden moesten uit het  
 programma worden gehaald. Maar door flexibiteit van de opleiders,  
 meewerkende vereniging en de aanstormende lijnrechters, is het toch  
 mogelijk geweest om op drie dagen in totaal 14 nieuwe lijnrechters op te  
 leiden! 
 Hiermee zijn we ontzettend blij en iedereen die hieraan heeft  
 meegewerkt verdiend een dikke pluim! 
En uiteraard gaan onze felicitaties uit naar de lijnrechters 
die hun opleidingsdag met goed gevolgd hebben 
afgerond en nu hun praktijkwedstrijden in de competitie 
zullen gaan volbrengen, waarna zij een diploma 
ontvangen. 
 
Van harte proficiat: Tineke Aardoom-Butter, Eric van Dijk, 
Marc Goorhuis, Hans Klein, Barry Leuverman, Dirk Oelius, 
Henk Reitsma, Wim Roosenburg, Jeroen Schouten, 
Hans Stijf, Mattijs Swolfs, Erik Tooi, Bert van der Weerd, 
Frank Zoutendijk. 
 
We wensen jullie veel plezier en succes met de wedstrijden! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
VolleybalDirect Open (NOJK) van start 
Afgelopen zaterdag, 26 februari, waren de voorrondes van de VolleybalDirect Open, die eindelijk weer volledig 
konden plaatsvinden én ook nog eens met publiek. Wat een volleybalfeest! Klik hier voor meer informatie over 
de NOJK. 
 
Ieder jaar is het weer een ongelooflijke klus om alle wedstrijden te voorzien van scheidsrechters. Vooral de 
aanwijzers in de vier regio’s zijn bij de voorronde van de NOJK verantwoordelijk. Ook kunnen deelnemers van 
de opleiding VS3 tijdens de NOJK hun praktijkervaring opdoen en die dag worden zij begeleid door 
praktijkbegeleiders en hun opleiders. Dat levert een mooie en leerzame dag op voor alle VS3-deelnemers. 
 
Het is zeer de moeite waard om eens te gaan kijken bij het aanstormend talent, niet alleen voor wat betreft 
jeugdspelers, maar ook jeugdige scheidsrechters. Wie weet scouten jullie daar de toppers van de toekomst. En 
echt niet alleen voor de top, maar ook voor de breedtesport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/02/23/410-teams-strijden-om-volleybaldirect-open
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Indoor competitie t/m 21 mei 2022 
Toen we 25 januari 2022 vernamen dat er weer gevolleybald mocht worden, is besloten om 
gebruik te maken van het eerder vermelde mogelijke scenario; doorspelen t/m 21 mei 2022. 
Er zijn op dit moment vele wedstrijd die in de speelweken na 23 april t/m 21 mei 2022 worden ingepland. 
Hoe het uitspelen van de competitie er daadwerkelijk uit gaat zien, is nog niet volledig bekend. 
Er worden nog vele geplande wedstrijden niet gespeeld van Covid-besmettingen. En toen speelde in het 
weekend van 19 februari 2022 ook storm Eunice ons ook nog eens parten. 
 
In de beachcompetitie, welke altijd in de maand mei start, zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met 
indoor. De Topdivisie beachvolleybal wordt t/m 21 mei 2022 enkel op de zondag gespeeld, niet op de 
zaterdagen. Het eerste Eredivisie beachvolleybal is op dit moment gepland begin juni 2022, maar mogelijk komt 
of komen hier nog extra toernooien bij, waarbij dan mogelijk wel op de zaterdag gespeeld zal worden. 
 
Gaan wedstrijden door of niet? 
Dat is in de afgelopen weken veelal de vraag. En dat 
zal misschien nog wel even zo blijven, alhoewel het 
percentage afgemelde wedstrijd per week afneemt. 
Toch willen we je vragen (en dat is eigenlijk altijd 
heel handig) om tot het moment dat je van huis 
vertrekt voor een wedstrijd je mail en telefoon in de 
gaten te houden. Zo mis je geen info over een op het 
laatste moment afgemelde wedstrijd en heb je de 
minste kans op een onnodige reis naar de sporthal. 
Dat zouden we erg vervelend vinden voor de officials 
die wekelijks voor ons op pad gaan. 
 
”Petje af” 
Het is heerlijk dat er weer gevolleybal wordt, volop, zo veel als mogelijk. Maar we zien en weten ook dat dit op 
dit moment nogal wat vraagt voor alle vrijwilligers binnen het volleybal. “Petje af” en veel dank voor iedereen 
die zich inzet, binnen de vereniging en als official, om alles te organiseren. 
 
Dat geldt met name ook voor alle aanwijzers van de bondsofficials. Met alle wedstrijden die uit het programma 
worden gehaald, wedstrijden die alsnog worden ingepland, wedstrijden die op het laatste moment wijzigen, 
daarmee hebben de aanwijzers een hele grote klus te klaren. Ook voor hen “petje af” en heel veel dank! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Voorstellen (en voorstellen doen) 
Op 26 maart 2022 vergadert de “landelijke werkgroep begeleiding regio’s” voor het eerst in real life. De 
werkgroep bestaat uit alle coördinatoren uit de regio’s, aangevuld met ondergetekende. 
Dit zijn de namen: 
Regio Noord: Fred de Groot 
Regio Oost: Hans Stijf 
Regio West: Léon Sosef 
Regio Zuid: Fons van Aart (Noord-Brabant/Gelderland), 
 Hans Oomes (Rotterdam/Alblasserwaard/Zeeland),  
 Erik Peeters (Limburg) 
Coördinatie: Wim Roosenburg 
 
Om maar meteen een vraag te beantwoorden een opmerking over Regio Zuid. 
Deze regio is zo uitgebreid en redelijk gevuld met begeleiders dat het noodzakelijk is om de verantwoording te 
spreiden. Het is onmogelijk om alles op rolletjes te laten lopen als dit door één persoon gedaan zou moeten 
worden. Naast de coördinatoren is er ook een tweetal aanwijzers werkzaam in deze regio, maar is er ook nog 
een vacature voor een aanwijzer. 
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In Zuid wel en de rest niet dus! Dat klopt en dat is de belangrijkste 
reden voor deze werkgroep. In de overige regio’s geeft het te kort aan begeleiders de 
mogelijkheid om met een onvolledige organisatie te kunnen werken. 
Want met een zeer gering aantal begeleiders is het aanwijzen niet al te moeilijk. En dat is zo jammer! Wij 
hebben het namelijk graag moeilijk (nou ja een beetje veel overdrijven mag). 
 
 Ons streven is dat we heel graag in elke regio meerdere coördinatoren en  
 aanwijzers (ieder verantwoordelijk voor zijn/haar gebied) willen hebben,  
 omdat die nodig zijn om de begeleiding te regelen. 
  
 Begeleiden in onze visie “iemand helpen bij wat hij/zij doet”. 
 Dus niet om iemand te beoordelen! 
Daarover meer in het volgende ArbitrageBulletin. 
 
Toch nog een oproep: 
Wil je helpen in je regio neem dan contact op met je regio-coördinator. Jonge of ambitieuze en/of jonge 
ambitieuze scheidsrechters hebben “recht”op begeleiding maar vooral, willen graag begeleiding. 
In dit ArbitrageBulletin lees je ook een stuk van de werkgroep Begeleiding en Beoordeling. Het mag duidelijk 
zijn dat ook in onze werkgroep gekeken wordt naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen. 
 
Wim Roosenburg 
Coördinator Begeleiding en Beoordeling regionaal 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Nieuws vanuit de werkgroep Begeleiding en Beoordeling Topdivisie t/m 2e divisie heren + Zitvolleybal 
Afgelopen jaar is er een aantal sessies geweest om samen met scheidsrechters te bespreken hoe de Nevobo 
invulling zou kunnen gaan geven aan het begeleiden van de scheidsrechters. 
 
Aan dat beleid hebben wij als werkgroep getracht handen en voeten te geven. Als eerste prioriteit hadden wij 
de begeleiding van de VS4-deelnemers die door de coronapandemie hun PvB nog niet konden afleggen. 
Inmiddels hebben alle 22 VS4-deelnemers twee of meer begeleidingen mogen ontvangen en verscheidene 
hebben met succes hun PvB afgerond. 
 
Als tweede prioriteit heeft een negental jonge, talentvolle scheidsrechters begeleiding mogen ontvangen. Een 
belangrijke reden om die prioriteit te geven is dat wij als volleyballend Nederland te weinig kandidaten op 
kunnen geven bij de FIVB voor internationale cursussen. De maximale leeftijd hiervoor is 40 jaar, maar de 
praktijk wijst uit dat hoe jonger de scheidsrechter is, hoe groter de kans 
dat deze geaccepteerd wordt. En we willen graag internationaal mee 
blijven doen! 
 
Als derde prioriteit heeft de ranking over de laatste seizoenen in de 
desbetreffende aanwijsgroepen als leidraad gediend. Scheidsrechters die 
wat lager op de ranglijst stonden krijgen op deze manier wat extra 
ondersteuning en aanstormend talent kan verder worden gestimuleerd. 
 
Door de inzet van veel begeleiders heeft gedurende dit seizoen 98,5% van 
de scheidsrechters minimaal één begeleiding mogen ontvangen. 
Ruim 64% heeft meerdere bezoeken gehad. Het betreft hier competitie- 
en bekerwedstrijden. 
 
Tijdens de bezoeken die afgelegd zijn werd vaak aan de begeleiders 
gevraagd waarom er zo weinig beoordelingen plaats vinden. Vooral de 
wat oudere scheidsrechters vinden een begeleiding bij jongere 
scheidsrechters nuttig, maar zij zien liever voor zichzelf in ‘cijfers’ 
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uitgedrukt hoe zij ten opzichte van collega scheidsrechters 
functioneren. Het ‘waarom?’ betreft hier een beleidsbeslissing die tot stand is 
gekomen na de digitale brainstormsessies waar we met z’n allen bij waren. Een ander punt van het beleid is dat 
rond februari op basis van de TT’s beoordelaars zullen worden aangewezen. Inmiddels zijn wij hier mee gestart. 
Het betreft hier scheidsrechters die op basis van de ranking ‘Top’ of ‘Onder’ scoren. 
 
Een ander gespreksonderwerp was de teamtevredenheid of zoals door sommigen van de scheidsrechters 
betiteld als ‘ontevredenheid’. Medio december is aan alle invullers van de TT een mail gestuurd waarin 
nogmaals is benadrukt hoe belangrijk het voor de scheidsrechters is om een zo goed mogelijk ingevulde TT te 
krijgen. Allemaal tevreden en geen toelichting geeft nog niet veel informatie over het optreden van de 
scheidsrechters. We hopen dat daar op termijn een verbeterde informatievoorziening uit komt. We zien in 
ieder geval wel een verbeterde respons nadat de betreffende mail is verstuurd. 
 
Hier wat cijfers (per 27 februari 2022):     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat voor de scheidsrechter de TT is, is voor de begeleider de WBS (Waardering Begeleiding Scheidsrechters) 
welke de scheidsrechter invult. Ook hier worden de tekstvelden met toelichting (te) weinig ingevuld. Als 
begeleider krijg je op basis van de tekstvelden informatie wat je goede punten zijn en komen er tips om aan te 
werken. Op deze manier kan een begeleider/beoordelaar ook aan zijn eigen ontwikkeling werken en waar nodig 
aanvullende scholing krijgen. 
 
Volledig ingevulde TT’s en WBS’en leveren ons als werkgroep uiteraard ook informatie op. Op die manier 
hebben de aanwijzers van scheidsrechters en begeleiders input om de juiste persoon op de juiste wedstrijd te 
zetten. De respons van alle scheidsrechters is hierbij van grote betekenis. 
 
Hier ook wat cijfers: 
(per 27 februari 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot willen we graag benadrukken dat we blij zijn met alle input van jullie kant en op- en aanmerkingen ten 
aanzien van begeleiding en beoordeling. Dat geeft ons inzicht hoe er wordt meegedacht en waar punten van 
zorg of juist positieve punten liggen. Dus ga a.j.b. door met het maken van op- en aanmerkingen, hetzij 
telefonisch of via de mail. We besteden er zeker aandacht aan! 
 
De werkgroep begeleiding/beoordeling, 
Topdivisie t/m 2e divisie heren + Zitvolleybal 
 

Teamtevredenheid aantal / percentage 

Totaal verzonden 4198 

Totaal ingevuld 3067 

Topdivisie 78,39% 

1e divisie 72,08% 

2e divisie 70,84% 

Zitvolleybal Eredivisie 78,12% 

Zitvolleybal 1e divisie 39,29% 
 

Waardering begeleiding scheidsrechter aantal / percentage 

Totaal verzonden 441 * 

Totaal ingevuld 334 

Topdivisie 53,57% 

1e divisie 81,02% 

2e divisie 76,36% 

Zitvolleybal Eredivisie 75,00% 

* van bekerwedstrijden worden geen formulieren verzonden vanuit AIS 
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Spelerspassen 
Het resterende deel van dit seizoen zullen er geen nieuwe spelerspassen meer gedrukt 
worden. Met ingang van volgend seizoen zijn de spelerspassen gedigitaliseerd en onderdeel van het 
vernieuwde DWF geworden. 
 
Nieuwe leden die nog dit seizoen aan de competitie deel- 
nemen dienen zich met ID, of in het geval van jeugd onder 
de 14 eventueel met bibliotheek- of schoolpas te 
identificeren. 
Uiteraard kunnen alle nieuwe competitie spelende leden 
die geen spelerspas hebben ontvangen, wel deelnemen 
aan de wedstrijden. 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender (onder voorbehoud) 
 17-21 maart 2022 Benno Meijer actief in Sarajevo bij Golden Nations League Men 
  En Silver Nations League Women, Zitvolleybal 
 9+10 april 2022 NK Beach indoor in Aalsmeer 
 16 april 2022 1/2 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 16 april 2022 Praktijkdag VS3,VS4 + VS4 Top opleiding 2021-2022 
 16 april 2022 Startbijeenkomst Beachofficials 
 18 april 2022 Bekerfinale 
 21 mei 2022 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 4 juni 2022 NGJK 
 7-12 juni 2022 EK Beach <22 in Vlissingen en Werkendam 
 23 sept -15 okt. 2022 WK Volleybal Vrouwen 2022 
 
Zie ook Nevobo | Activiteitenkalender 
Zie Internationale aanwijzingen via Nevobo | Internationaal 
 

 

https://www.volleybal.nl/wkvolleybal
https://www.nevobo.nl/activiteiten
https://www.nevobo.nl/official/aanwijzing/internationaal/

