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ArbitrageBulletin nr.28 12 april 2022 
 
Voorwoord 
Teams, coaches, wedstrijden en 
scheidsrechters: vier verschillende 
zaken en tegelijkertijd vormen ze een 
geheel. Met z’n allen streven we 
uiteindelijk naar het beste resultaat: 
een sportieve en eerlijk verlopen 
wedstrijd. In mijn eigen 
scheidsrechtersleven ben ik altijd op 
zoek geweest naar de verbinding met 
de teams en vooral met de coaches. Het heeft mij 
veel gegeven en veel gebracht. Ik weet uiteraard 
ook wel dat coaches en scheidsrechters het niet 
altijd met elkaar eens zijn, maar als beide groepen 
voor elkaar openstaan dan zijn er tal van 
ontwikkelmogelijkheden voor beide partijen. En dat 
geldt voor alle sporten. 
 
In AIS is er het onderdeel TeamTevredenheid (TT), 
maar het is niet altijd zo dat een team tevreden is 
over het optreden van de arbitrage. Dat kan 
gebeuren en AIS is daarbij het platform waar teams 
en coaches ook inhoudelijke feedback kunnen 
geven. Dat is een prachtig systeem, vooral in het 
kader van begeleiding en ontwikkeling van de 
arbitrage. Maar, als het systeem gebruikt wordt om 
scheidsrechters “af te rekenen” dan bewandelen 
we het verkeerde pad. Om die reden is laatst 
besloten om de TT voor de Eredivisie tijdelijk niet 
meer te gebruiken. Tijdelijk betekent in dit geval tot 
het einde van het indoorseizoen. Uiteraard weten 
we dat deze situatie niet alleen binnen de Eredivisie 
speelt, maar ook in de andere divisies. Omdat 
binnen de andere divisies veel minder 
onafhankelijke begeleiders/beoordelaars zijn, is 
gekozen om het tijdelijk buiten gebruik stellen van 
de TT uitsluitend voor de Eredivisie te doen. 
 
Binnen de Werkgroep Arbitrage werken we aan een 
oplossing voor volgend seizoen en daarnaast zijn 
we volop in gesprek met diverse coaches om de 
samenwerking met hen te kunnen verbeteren. Ik 
kom hier te zijner tijd op terug. 
 
 

 
 
Mijn oproep voor nu is: als het 
mogelijk is, blijf vooral in gesprek 
met coaches, sta open voor hun 
mening (mits positief 
constructief) en kijk wat wij als 
scheidsrechters met die 
feedback kunnen doen. 
Idealistisch of realistisch? De tijd 
zal het leren, maar weet dat met 

elkaar in gesprek blijven vaak tot iets moois kan 
leiden. En ja, ik hoor jullie denken: “ook de coaches 
moeten openstaan voor een gesprek”, dat klopt en 
soms is dit inderdaad een uitdaging. 
 
In het volgend ArbitrageBulletin kom ik terug op het 
WK vrouwen in september. Tegen die tijd is ook het 
wedstrijdschema definitief en is hopelijk de 
kaartverkoop begonnen. Schrijvend over het WK, 
betekent ook aandacht voor al onze officials die 
internationaal actief zijn. Klik hier voor alle 
aanwijzingen van deze groep voor de komende 
periode. Voor alle internationale officials: van harte 
gefeliciteerd met jullie aanwijzingen en heel veel 
succes. 
 
Als laatste wil ik alle aanwijzers een hart onder de 
riem steken voor de uitdagingen van deze maand: 
door alle coronaperikelen moesten veel wedstrijden 
worden verplaatst en zijn daardoor gepland in de 
komende weekenden en vallen indoor, beach en 
andere evenementen samen in onder meer het 
Paasweekend. Dit geeft een enorme druk op alle 
officials die nodig zijn en feitelijk is er een tekort in 
sommige weekenden. Een oproep: ben je alsnog 
beschikbaar, meld dit dan aan je aanwijzer. Ze 
zullen er hartstikke blij mee zijn. 
 
Een iets langer voorwoord dan mijn bedoeling was, 
maar ik wilde graag veel met jullie delen. Vragen of 
opmerkingen? Stuur mij een mail: 
yolande.brada@nevobo.nl 
 

Yolande Brada, Kwartiermaker Arbitrage 
 

 
 

 Veel leesplezier….…. 
 
 

 

https://www.nevobo.nl/official/aanwijzing/internationaal/
mailto:yolande.brada@nevobo.nl
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Fluit jij nog op het juiste niveau? 
 Alhoewel 2020-2021 wederom een seizoen is met een 
 onderbreking en de nodige wedstrijden die verplaatst moesten worden, is er toch  
 lekker gevolleybald! En lekker gefloten natuurlijk. Want zonder scheids, zonder  
 jullie dus, geen wedstrijden! 
  
 Op alle niveaus, tussen 
 Eredivisie en Promotieklasse 
 worden in principe door de  
 Nevobo scheidsrechters 
 aangewezen. Mocht je graag 
 een niveau hoger willen 
 fluiten, omdat je het leuk 
 lijkt of omdat je die ambitie 
 hebt, dan kun je de 
 opleiding VS4 gaan volgen. 
 
Nevobo | Fluiten op hoger niveau? De VS4 biedt jou de kans! 
In 2022-2023 zetten we wederom in op een mooie en volledige competitie, waarin weer veel wedstrijden 
worden gefloten. Je bent van harte uitgenodigd je aan te melden voor de VS4-opleiding. 
Alle informatie vind je in het nieuwsbericht. En aanmelden kan meteen via het inschrijfformulier VS4. 
 
 
 

 
 

 
Broodje aap 
Twee spelers, de rechtsvoor en de mid-
voor, voeren samen een blokpoging uit. 
Tijdens dit blok raakt de bal de handen 
van de rechtsvoor waarna de bal tijdens 
dezelfde blokpoging het hoofd van de 
rechtsvoor raakt. Als scheidsrechter fluit 
je en geef je het teken ’twee keer spelen’. 

 
 
 
 
 
                          

  

 
Fout 
Als tijdens een blokactie de bal eerst de 
hand(en) van één of meer blokkeerders 
raakt en daarna het hoofd van één van 
hen, dan valt dat binnen het begrip 
blokkeren, ook als inmiddels de hand(en) 
van de blokkeerder(s) niet meer boven 
nethoogte zijn. Spelregel 14.2. 

 
Vacature aanwijzer Begeleiders & Beoordelaars 
Voor de groep nationale SR-begeleiders en 
SR-beoordelaars zijn we op zoek naar een nieuwe  
aanwijzer. Vind je het leuk om iets te betekenen in 
het arbitragekader en vind je het een uitdaging om 
met de aanwijzing te “puzzelen”, reageer dan op 
Nevobo | Vacature Aanwijzer Begeleiders & Beoordelaars 
 
We zien je reactie graag tegemoet via 
arbitrage@nevobo.nl.  
Heb je nog vragen over de functie kun je contact 
opnemen met Gertjan de Haan of Peter Boogaard, 
of een mail sturen aan arbitrage@nevobo.nl.  
 
 
 

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/03/28/fluiten-op-hoger-niveau-de-vs4-biedt-jou-de-kans
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/03/28/fluiten-op-hoger-niveau-de-vs4-biedt-jou-de-kans
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffd7.formdesk.com%2FNevobo%2FAanmeldform_VS4_2022-2023%3Fget%3D2%26sidn%3D0cf11fd1e4b84b3dbc47ac379c2a1831&data=04%7C01%7Csandra.scheel%40nevobo.nl%7C7f151714f8a34f491b4308da10c5b190%7Cefea003efd0b4a4b80eef3758688ec6b%7C0%7C0%7C637840738515270804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K5hNdWUb8Dq9J2%2BZh8k7wi4C91A8Nm4EjWeHKf7EDkg%3D&reserved=0
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
mailto:arbitrage@nevobo.nl
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Fluiten met je voeten in het zand! 
Zon, zee, zand, voor veel mensen een heerlijke combinatie. 
En als nu het fluiten van volleybalwedstrijden ook nog je hobby is, 
dan heb je twee vliegen in het klap! 
 
Nevobo | Fluiten in de zon? Word beachscheidsrechter! 
 
 Het nieuwe beachvolleybal- 
 seizoenstaat voor de deur. 
 De BVS-opleiding zal ook 
 weer worden georganiseerd. 
  
 Lijkt het je leuk om gedurende 
 de zomermaanden wedstrijden op nationaal niveau te (bege)leiden,  
 geef je dan op voor de opleiding tot beachvolleybalscheidsrechter. 
  
 Alle informatie vind je in het nieuwsbericht. 
 En aanmelden kan meteen via het inschrijfformulier BVS. 
 
 Foto’s Tjerk laan 
 
========================================================================================== 
 
Spelregels 2.0 
“Schrijf jij een wervende tekst voor in het ArbitrageBulletin? Ja, doe ik, komt voor mekaar!” …… Daar zit je dan, 
donderdagavond op de bank. Computer op schoot. Een wervende tekst, wat schrijf je dan? Hoe geweldig en 
fantastisch iets is? Of dat je alleen maar leuke mensen om je heen hebt en samen iets maakt? Ja, dat klopt 
allemaal wel. Maar is dat dan de wervende tekst die je gebruikt als je op zoek bent naar nieuwe leden voor de 
Taakgroep Spelregels? Want waar gaat het eigenlijk over en wat verwachten we dan van die nieuwe leden voor 
deze taakgroep? Goede vraag…. 
 
De Taakgroep Spelregels, een taakgroep welke onderdeel uitmaakt van de Werkgroep Arbitrage. Met deze 
taakgroep beheren we de spelregels voor het Nederlandse volleybal. Die regels ken je, niet alleen van onze 
publicaties en het ‘boekje’, maar vooral ook omdat je official bent en wekelijks de spelregels gebruikt om 
wedstrijden te begeleiden. Naast dat we de spelregels beheren verzorgen we als taakgroep ook elk jaar de 
spelregeltoetsen voor de officials. Ook zijn we de vraagbaak voor de officials én spelers op alle niveaus om 
vragen te beantwoorden die met de spelregels te maken hebben. 
 
We hebben ideeën, plannen en enthousiasme en kijken daarmee naar de toekomst. Een toekomst waarin 
spelregels met de tijd meegaan. Niet alleen inhoudelijk, maar ook hoe ze gevonden en gebruikt kunnen 
worden. Spelregels moeten er niet alleen zijn voor officials maar ook voor spelers, coaches en andere 
geïnteresseerden in ons spel. De Taakgroep Spelregels is daarom op zoek naar nieuwe leden. Leden die graag 
de aankomende tijd deel uit willen maken van de taakgroep. Naast deze leden zijn we op zoek naar “tijdelijke 
leden”. Leden die ons zouden willen en kunnen helpen in het aankomende seizoen met het tot uitvoer brengen 
van onze plannen en ideeën. 
 
De officiële vacatures gaan binnenkort de deur uit, maar graag licht ik je bij deze alvast in dat je de vacatures 
kunt verwachten! In de tussentijd kun je ons natuurlijk al kenbaar maken dat je graag wat wilt betekenen voor 
de taakgroep; speciaal voor ons project aankomend jaar of voor een meer structurelere inzet in de taakgroep. 
Wees niet bang, mail ons gewoon! 
 
Namens de Taakgroep Spelregels, 
Jasper Caldenhoven 
jasper.caldenhoven@kader.nevobo.nl 
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/03/15/fluiten-in-de-zon-word-beachscheidsrechter
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/03/15/fluiten-in-de-zon-word-beachscheidsrechter
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Aanmeldform_BVS_2022?get=1&sidn=08bac9e6a8f9441195af0cc30de4aad6
mailto:jasper.caldenhoven@kader.nevobo.nl
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AIS, how we love thee…. 
Een juichend bericht van de libero 
van ons HS2 en ik citeer: “Je kan 
trots op me zijn Tjerk, 14 uit 14 
formulieren en altijd met tips en 
tops in de commentaarbox... :-)”. 
 
De onvolprezen arbitrage-afdeling 
van de Nevobo in Utrecht stuurde 
onlangs een email-bom uit met het 
heuglijke nieuws dat de bovenge- 
noemde libero 100% (honderd 
procent!) had gescoord. En vooral 
belangrijk is de laatste opmerking: 
“… altijd met tips en tops in de commentaarbox.” 
 
Waar gaat dit over? Dit gaat uiteraard over AIS360, het 
Arbitrage Informatie Systeem®. En ja, ik ben best trots 
op hem want ik vind het belangrijk dat onze teams dat 
serieus nemen. Als scheidsrechterscoördinator (3x 
woordwaarde) van mijn club jaag ik er achteraan om 
ervoor te zorgen dat onze teams dat invullen en liefst 
niet pas een week na dato. 
 
Wij scheidsrechters zijn natuurlijk best wel ijdel en 
loggen op maandag voor dag en dauw in om te kijken 
of er al wat staat. En sommigen zelfs stiekem al op 
zondagavond…. Dat valt soms tegen! In je eigen 
beleving heb je lekker gefloten (soms zelfs 
GOED gefloten, net niet PERFECT, zie een 
eerdere column) en dan krijg je een BB. 
BB? = Bagger Beoordeling. In modern 
Binnenhofs: “Je kan je er totaal niet in 
vinden, je hebt er geen actieve herinnering 
aan en je werpt het verre van je.” Let wel: 
Het kan natuurlijk ook zijn dat je zaterdag 
echt verschrikkelijk stond te klooien, dan is 
een BB natuurlijk terecht. 
 
Gaan we er even vanuit dat het niet terecht 
is; Wat dan? Kunnen wij ons hier tegen 
verweren? Dat is moeilijk want in onze data-
gedreven maatschappij worden wij 
grotendeels cijfermatig beoordeeld, ook 
door het AIS360®. 
 
Ik geef u onderstaand een schrijnend voorbeeld van 
hoe vreemd dit kan gaan. Topdivisie wedstrijd, begin 
2022. Eén van de landelijke volleybal-nieuws websites 
meldt het volgende: “Vanaf mijn kant nu ook eens 
complimenten voor onze scheidsrechters. Met onze 
tweede scheids was het zeer prettig communiceren en 
onze … eerste scheids liet zien dat hij groeide in de 
wedstrijd en open stond voor positieve feedback vanuit 
de teams waardoor hij een dreigende escalatie wist af 
te wenden.” Aldus de coach van het bezoekende (en 
verliezende) team. 

Ik vond dit een leuk bericht: Zo vaak gebeurt het 
immers niet dat wij arbiters op zo’n positieve wijze de 
pers halen. Bovendien was ik ook bij die wedstrijd (als 
liefhebber en fotograaf, niet als official) en ik was het er 
mee eens, voor wat dat waard is. 
Wat schetste mijn verbazing toen ik een dag later via 
een bevriende Russische internet-trol inzage kreeg in 
het TTF, waar de honden echt geen brood van lustten: 
Wat leren wij hiervan? In ieder geval dat het 
betreffende team er een heel merkwaardig 
mediabeleid op na houdt. 
 
En verder leren wij hier dus eigenlijk niets van. Als je de 
arbitrage zo ongenadig neersabelt kan je op z’n minst 
de moeite nemen om een gedegen en ter zake doende 
toelichting te geven. “Spelregels ver onder de maat.” 
Uit eigen ervaring weet ik dat het met de spelregel-
kennis van spelers (én staf) tot in de hoogste regionen 
van de nationale competitie vaak droevig gesteld is. 
Sinds de invoering van het challenge-systeem in het 
internationale volleybal is het duidelijk dat het 
regelmatig voorkomt dat de arbitrage er naast zit, óók 
op het allerhoogste niveau. Dat zit opgesloten in de 
aard van het spelletje: Een pink in het blok, een bal net 
óp of net óver de lijn met drie benen en een gestrekte 
libero ervoor… Als je een makkelijke hobby wilt moet je 
scheidsrechter bij de 100 meter sprint worden. 

 
Uiteraard gaat het hier over waarnemingen. Daar kan 
(en mag) je als speler iets van vinden maar dat heeft 
niets te maken met “de interpretatie en toepassing (van 
de) spelregels”. Gelukkig was er bij deze wedstrijd een 
zeer ervaren scheidsrechtersbegeleider (ook 3x 
woordwaarde) aanwezig die deze BB van ter zake 
kundig commentaar heeft kunnen voorzien. 
 
Het is maar te hopen dat de bobo’s in Utrecht in hun 
oneindige wijsheid met gepaste terughoudendheid met 
dit soort data omgaan. 
 
 Tjerk Laan 
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Beachscheidsrechter Aad Kok stopt echt 
Op 9 en 10 april 2022 is het NK indoor beachvolleybal gespeeld in The Beach 
Aalsmeer, na de corona periode mocht het weer. 
Zowel de spelers als de scheidsrechters, het leken wel jonge kalven die weer voor het eerst de weide in 
mochten. Het plezier en fanatisme spatte er weer vanaf, lange rally’s, veel publiek en muziek, de sfeer zat er 
goed in. 
Op de zaterdag was er ook een beachreünie georganiseerd waar de 
oude garde (spelers, scheidsrechters en organisatoren) uit de begin 
jaren van het beachvolleybal, onder het genot van een hapje en een 
drankje herinneringen ophaalden. De catering geregeld door The Beach 
was fantastisch en menig anekdote en herinnering kwam weer boven 
drijven. 
 
Echter wat betreft de arbitrage stond dit weekend geheel in het teken 
van het plotselinge stoppen als scheidsrechter van Aad Kok. Aad had de 
week voorafgaand aan het toernooi aangegeven dat dit zijn laatste 
toernooi zou zijn. 32 jaar beachscheidsrechter op nationaal en 
internationaal niveau, het is volgens Aad genoeg geweest en de jonge 
garde mag het stokje overnemen. 
 
Aad gaat van z’n tuin genieten en heeft beloofd ook eens op het strand 
te gaan liggen in plaats van daar altijd alleen maar te fluiten. 
Aad we zullen je positieve instelling, maar vooral de humor en de 
moppen enorm missen. Geniet van je vrije tijd en kom nog eens langs 
op één van de toernooien de komende tijd, samen met Francisca. 
 
Hoofd Arbitrage Beach, Jon Lochtenberg 
 
========================================================================================== 
 
Startbijeenkomst beachvolleybal arbitrage 
Op zaterdag 16 april a.s. staat de beachvolleybal arbitrage bijeenkomst weer gepland, dit is de aftrap van het 
komende beachvolleybalseizoen. Het toernooiprogramma wordt besproken en ook de regels worden weer 
even opgefrist. 
 
We nemen afscheid van verschillende beachscheidsrechters: Hendrie Rog, Colin Meijer, Mischa Jongsma, 
Ramon Hofstra, Eric van Eijndhoven en vers van de pers, Aad Kok. Bedankt voor alle jaren plezier en succes met 
alle uitdagingen die jullie op je weg verder tegenkomen. 
 
Gelukkig komt er ook weer een scheidsrechtersopleiding, de BVS-opleiding, 22 mei theorie en 4 en 5 juni zijn de 
praktijkdagen. Tot op heden hebben zich zes scheidsrechters gemeld voor de opleiding. 
Norandy Bonafasia, Gerard Broekema, Rick van der Drift, Patrick Goossens, Rients Leijenaars en Dieter  Poell, 
veel succes met de opleiding. 
 Heb je ook interesse, zie het item over de 
 BVS-opleiding op pagina 3 in dit ArbitrageBulletin! 
 Fluiten in de zon? Word beachscheidsrechter!  
 Of inschrijfformulier BVS. 
  
 Ook op het gebied van Eredivisie wedstrijdleiders zijn  
 er wat verschuivingen. Steef van Duin en Joep van  
 Iersel zijn gestopt en naast de vaste krachten Hylke  
 van der Heide en Ellen Pieterman mogen we dit  
 seizoen Edwin Kok en Marja Doornbos verwelkomen  
 als wedstrijdleiders. Edwin en Marja veel plezier in  
 deze functie. 

Foto Tjerk Laan 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/03/15/fluiten-in-de-zon-word-beachscheidsrechter
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Aanmeldform_BVS_2022?get=1&sidn=08bac9e6a8f9441195af0cc30de4aad6
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 Op de bijeenkomst wordt deze keer als  gezamenlijke 
 activiteit De Quiz Show gehouden, gepresenteerd door Bouke Koning. Een  
 uitdagende quiz met vragen over allerlei onderwerpen en waar grootse  
 prijzen mee te verdienen zijn. 
  
 Uiteraard wordt de bijeenkomst afgesloten met een lunch en zoals Louis  
 Oberije altijd zegt, als er geen kroketten bij de lunch zijn is het geen  
 geslaagde bijeenkomst geweest. Dus de kroketten maar snel besteld. Na 
  de lunch gaat iedereen weer verder met zijn overige volleybal activiteiten  
 voor die dag, want door het verlengde indoorseizoen, moet menigeen nog  
 een indoorwedstrijd fluiten, wel allemaal alvast voorbereid op het  

 Beachseizoen en…… 

 ”Ready to Go” 
========================================================================================== 
 
De Beach-app! 

De Beach-app is gelanceerd! 
De Mijn Beachvolleybal app is live! 
Hierin kunnen spelers de ranking zien en direct voor de verschillende 
toernooien inschrijven. 
De uitslag van de gespeelde wedstrijden kunnen direct ingevoerd worden. 
Dit zorgt ervoor dat de standen van deze wedstrijden direct verwerkt 
worden. Dit maakt het een stuk makkelijker voor de verschillende 
wedstrijdleiders op verschillende niveaus. 
 
Nadat de de uitslag opgeslagen is, kan alleen de betreffende 
wedstrijdleider nog wijzigingen doorvoeren, de wedstrijdleider heeft dus 
alleen nog een controlerende en corrigerende taak.  
 
Wil je eens een van de toernooien waar we fluiten bezoeken, dan kan je 
ons hier vinden: 
Deze zijn nog onder voorbehoud, voor het actuele programma kijk dan op 
Toernooifinder (volleybal.nl) of op de app natuurlijk! 
 

 
Topdivisie  Eredivisie    
1 mei Zaandam (dubbel gender) 9/10 april NK Indoor beach 
8 mei Zaandam (dubbel gender) 4/6 juni Heerlen 
15 mei Groningen (dubbel gender) 18/19 juni Heerenveen 
22 mei Bilthoven (dubbel gender) 25/26 juni Boskoop 
29 mei Zaandam (dubbel gender) 2/3 juli Nijmegen 
4/5 juni Sint Anthonis 9/10 juli Almelo 
11/12 juni Budel 16/17 juli Utrecht 
18/19 juni Schoorl 23/24 juli Venlo 
25/26 juni Schoorl 6/7 augustus King of the Court Rotterdam 
2/3 juli Haarlem 12/14 augustus NK Senioren 
16/17 juli Bilthoven 27/28 augustus King of the Court Zutphen 
23/24 juli Armhen 3/4 september NK King of the Court Breda 
30/31 juli Nijmegen 
6 augustus Werkendam (dames) 
7 augustus Bilthoven (heren) 
20/21 augustus Dordecht 
27/28 augustus Dordrecht 
10/11 september Bilthoven 

De Quizshow 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/04/05/de-mijn-beachvolleybal-app-is-live-1
https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen/toernooifinder?dateFrom=&location=&competitionType=&level=&gender=&periode=
https://www.dequizshow.nl/
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Kalender (onder voorbehoud) 
 16 april 2022 Startbijeenkomst Beachofficials 2022 
 16 april 2022 1/2 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 16 april 2022 Praktijkdag VS3,VS4 opleiding 2021-2022 
 18 april 2022 Bekerfinale\ 
 22-24 april 2022 EK kwalificatie meisjes <17 in Arnhem 
 21 mei 2022 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 4 juni 2022 NGJK 
 23 sept -15 okt. 2022 WK Volleybal Vrouwen 2022 
 
Zie ook Nevobo | Activiteitenkalender 
Zie Internationale aanwijzingen via Nevobo | Internationaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

