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Voorwoord 
 
Van winter naar lente, van indoor naar 
beach 
Naarmate ik meer weet over volleybal, 
de Nevobo én vooral de arbitrage 
neemt mijn bewondering voor jullie 
toe. Daar waar in een gemiddeld 
hockeyseizoen per scheidsrechter 
ongeveer 22 wedstrijden worden 
gefloten, gaat het bij volleybal in de regio om 28 
wedstrijden en op nationaal niveau om meer dan 
30 wedstrijden, en niet alleen maar in de 
weekenden. Niet iedereen is 100% inzetbaar, dat is 
begrijpelijk, maar het aantal wedstrijden dat een 
official nodig heeft, is sowieso al indrukwekkend. 
Complimenten dus voor alle officials en niet te 
vergeten voor alle aanwijzers en overige vrijwilligers 
in taakgroepen. Dank aan iedereen die afgelopen 
indoorseizoen mogelijk heeft gemaakt! 
 
Over complimenten gesproken. Noteer alvast 1-9 
oktober 2022, want dan hebben we weer de Week 
van de Scheidsrechter. Het mooie van deze periode 
is dat deze week plaatsvindt tijdens de 
Wereldkampioenschappen Vrouwen die van start 
gaan op 23 september 2022. 
 
Veel bewondering voor en dank aan Jan 
Kloosterboer die afgelopen 11 mei is overleden. Jan 
was sinds 2005 lijnrechter in de Eredivisie en drager 
van de Gouden Officialspeld. Op 24 februari 2022 
heeft hij zijn laatste Eredivisiewedstrijd gevlagd. 
Voor een volledige in memoriam klik hier. 
 
Terug naar mijn openingszin. Het indoorseizoen zit 
erop en het beachseizoen begint. Van binnen naar 
buiten en dat brengt toch een andere dynamiek 
met zich mee. Neem alleen maar de wisselende 
weersomstandigheden en de opzet van de 
competitie, waardoor je als official veel wedstrijden 
op een dag hebt. Ga vooral eens kijken als er een 
beachdag bij jou in de buurt is. Ben je een echte 
fan, ga kijken bij de EK Beach U22 dat plaatsvindt 
van 9-12 juni 2022 in Bilthoven (vrouwen tot de 
kwartfinales) en Vlissingen (mannen en vanaf de 
kwartfinales ook de vrouwen). De top van onze 
(internationale) beachscheidsrechters is daar ook 
actief. Laat je vooral inspireren. 
 
 

 
Over top gesproken. De dag voor 
Koningsdag hebben maar liefst 
drie vrijwilligers een koninklijke 
onderscheiding ontvangen. Frits 
Klein, Wim Rooijakkers en Ron 
Ferwerda zijn benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Klik hier voor hun 
achtergrondverhalen. Nogmaals 
allen van harte gefeliciteerd en 

het is jullie van harte gegund! 
 
WINS 
Eind april was ik als lid van de projectgroep vanuit 
NOC*NSF aanwezig bij de bijeenkomst van het 
Europese project van WINS (Women in Sport) dat 
als doel heeft om meer vrouwelijke officials in 
Europa te krijgen én te behouden. Dit project is in 
2021 gestart en eind vorig jaar is een enquête 
uitgezet. Bijna 3300 vrouwelijke officials uit 64 
landen hebben hieraan meegedaan. Vanuit de 
Europese volleybalwereld heeft maar liefst 14% 
gereageerd, de op een na grootste respons. Atletiek 
stond op de eerste plek. Ook vanuit Nederland 
heeft een heel hoog percentage gereageerd, van de 
vrouwelijke volleybalofficials heeft 37% (van de 
Nederlandse bijdrage) de enquête ingevuld. Voor 
aanvullende informatie klik hier. 
 
Arbitragemonitor 
Nog meer metingen. Op 17 mei is de tweejaarlijkse 
sport brede arbitragemonitor weer opgezet en de 
link hiervoor is naar alle nationale en regionale 
officials gestuurd. Dit keer zat er drie jaar tussen 
omdat de coronaperiode roet in het eten gooide. 
Heb je de link nog niet ontvangen en wil je graag 
meedoen, stuur dan een mailtje aan 
arbitrage@nevobo.nl. 
 
Internationals 
Ik blijf nog even doorgaan met complimenten 
geven. De komende maanden zijn er heel veel 
internationale toernooien waar veel van onze 
officials voor zijn uitgenodigd. Daar zijn we trots op. 
Kijk eens hier voor het overzicht waar iedereen naar 
toe gaat. Een internationale carrière kan heel mooi 
zijn, maar het kost ook heel veel tijd en inspanning. 
Des te mooier is het als je ziet dat dit wordt 
beloond door de internationale organisaties, de 
FIVB en de CEV. 
 

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/05/16/in-memoriam-jan-kloosterboer
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/04/26/drie-oud-volleybalvrijwilligers-ontvangen-lintje
https://e-wins.eu/
mailto:arbitrage@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/official/aanwijzing/internationaal/
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Vervolg Voorwoord 
 
Even extra in het zonnetje: Raymond Haamberg en 
Suleyman Yalcin zijn afgelopen week door de 
European Refereeing Commission van de CEV 
gepromoveerd tot International Volleyball Referee. 
Raymond en Suleyman: van harte gefeliciteerd en 
heel veel succes verder. 
 
Leuk natuurlijk al die succesverhalen, maar laten we 
vooral ook met beide benen op de grond blijven 
staan, want alle verenigingsscheidsrechters, 
regioscheidsrechters en de groep nationale 
scheidsrechters (èn alle andere 
arbitragebetrokkenen) zijn net zo belangrijk. Er zijn 
zoveel wedstrijden die arbitrage nodig hebben en 
zonder die inzet kunnen de wedstrijden niet 
doorgaan. Komend seizoen willen we het vizier  

 
 
 
richten op de verenigingsarbitrage: wat hebben 
verenigingen nodig, hoe kunnen we met z’n allen 
helpen en vooral hoe zorgen we er met z’n allen 
voor dat iedereen binnen de volleybalgemeenschap 
het belang van kwalitatief goede arbitrage 
onderkent. Van onderaf bouwen is nodig om 
successen te behalen: van verenigingsniveau tot 
internationaal niveau en alles wat daartussen zit. 
Maar, succes alleen is niet het enige, plezier in het 
volleybalspel en de arbitrage is net zo mooi. 
 
Vragen of opmerkingen? Stuur mij een mail: 
yolande.brada@nevobo.nl  
 

Yolande Brada, Kwartiermaker Arbitrage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilliger bij het WK Volleybal Vrouwen 2022 
Zoals jullie weten vinden de Wereld Kampioenschappen Volleybal Vrouwen dit jaar plaats in Nederland en in 
Polen van 23 september tot en met 15 oktober 2022. 
Aan het evenement nemen 24 landen, van vijf verschillende continenten deel. Er vinden ongeveer 100 
wedstrijden plaats en jij kan daarbij zijn! 
 
EventMakers is voor dit fantastische evenement op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies. 
Voor meer informatie over de functies, klik hier! 
Wil je je aanmelden voor als vrijwilligers, klik dan hier! 
Je kunt je aanmelden, nadat je eerst een profiel hebt aangemaakt om de website van Eventmakers. 
 
Hoe meld je je aan? 

1. Ga naar www.eventmakers.nl 
2. Klik rechtsboven op inloggen en log in (of maak een accout aan) 
3. Meld je aan voor het evenement, gebruik daarvoor deze link 
4. Vul je motivatie, verwachting, voorkeursfuncties en beschikbaarheid in 
5. Geef akkoord op de vrijwilligersverklaring 
6. Klik op “meld je aan + geef akkoord” 

 
Bij eventuele vragen over het aanmeldproces, kun je contact opnemen met Eventmakers via 
team@eventmakers.nl 
 

mailto:yolande.brada@nevobo.nl
https://www.volleybal.nl/wkvolleybal
https://www.eventmakers.nl/
https://www.eventmakers.nl/Evenementen/Details-evenementen/ArtMID/538/ArticleID/154/evr/1/FIVB-WK-Volleybal-Vrouwen-2022
https://www.eventmakers.nl/Inloggen?returnurl=%2fAanmelden%2fFIVB-WK-Volleybal-2022
http://www.eventmakers.nl/
https://www.eventmakers.nl/Inloggen?returnurl=%2fAanmelden%2fFIVB-WK-Volleybal-2022
mailto:team@eventmakers.nl
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De kroketten van Ome Cees 
“Goedendag, 
Onlangs is de volgende wedstrijd 
komen te vervallen. Voor deze 
wedstrijd zal geen nieuwe datum 
worden gezocht. Dit betekent dat 
deze aanwijzing is komen te 
vervallen.” 
(Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht) 

 
Volleybalvrienden! Het boven- 
staande citaat zal u bekend voor- 
komen. Het seizoen 2021-2022 
ging als een nachtkaars uit, tenzij 
u van het zandbakvolleybal bent; Dan valt er wellicht 
nog wat te redden. 
 
Het is vandaag zondag 8 mei en de strijd om de 
landstitel bij de heren ging vanmiddag ook als een 
nachtkaars uit (en bij de dames was het ook niet echt 
spannend). Dus met extra aandacht op de arbitrage 
gelet, in de hoop om inspiratie op te doen voor een 
stevig standpunt in deze column. 
 
Helaas: Er viel echt helemaal niets op aan te merken. 
Het duo Geldof/Nederhoed liet zich niet in de 
problemen brengen en de attente kijker op de NOS 
app (met herhalingen) zal opgemerkt hebben dat er 
handelend werd opgetreden bij een duidelijke in-bal 
aan de lange lijn.                                                                    . 
 
Inmiddels is het zaterdag 14 mei en heb ik dan echt 
m’n laatste potje van het seizoen gefloten: Een 
bloedstollende 5-setter (19-17) ergens in de diepe, 
donkere krochten van de Regio West. Een soort toegift 
maar echt een hele leuke. 
 
Afijn, hoe zit het nu met die kroketten? Dat zit zo: Mijn 
clubje wordt gesponsord door de Kroketten van Ome 
Cees. (Overigens kunt u waar kroketten staat ook 
bitterballen lezen, maar dat terzijde.) En die worden 
uiteraard niet gemaakt door Ome Cees zelf (en hij of 
zijn directe verwanten worden er voor zover wij weten 
ook niet in verwerkt; Dat schijnt niet te mogen van de 
NVWA) maar gewoon door een bevriend bedrijf dat 
een “gezellige” naam voor zijn producten wilde. 
 
Wij hebben dat bedrijf compleet ingepakt met een 
fantastisch marketing-verhaal… Over de internationale 
exposure die dat oplevert (Meijel ligt toch niet echt in 
Nederland?), de honderden uitzinnige fans wekelijks in 
de sporthal, duizenden via de live-streams en een 
gerede kans op live televisie met terzake kundig 
commentaar van Maarten Tip. Het feit dat we drie  
 

 
jongens van rond de twee meter 
hoog en een meter breed hadden gestuurd hielp 
natuurlijk ook. 
 
Ze vielen ervoor als een blok; Hook, line & sinker! Voor 
een fabelachtig bedrag waar zelfs Roman Abramovich 
even over na zou moeten denken tekenden ze op de 
stippellijn. Vervolgens belden ze met hun huisbankier 
om de financiering van twaalf (12!) nieuwe 
krokettenlijnen in orde te maken. 
 
Ondertussen zwermden onze scouts uit over Europa, 
werd ons Noord-Amerikaanse sleeper-netwerk 
geactiveerd en werd er zelfs discreet een lijntje 
uitgegooid naar een bevriende internationale 
grootheid in Brazilië om haar ogen toch vooral goed 
open te houden, je weet maar nooit… 
 
Waar had Ome Cees nou eigenlijk voor getekend? 
Voor het exclusieve recht om op de inspeelshirts van 
mijn clubje te staan. En ik moet eerlijk zeggen: Het zijn 
hele mooie shirts. Zwart, met in wit Kroketten van 
Ome Cees en een nummer dat correspondeert met 
het nummer op het DWF én met het nummer op de 
broek. Eigenlijk alles wat je van een mooi inspeelshirt 
mag verwachten. En u moet weten dat wij het inslaan 
altijd glansrijk winnen; Wij zijn echt heel erg goed in 
inslaan. 
 
 
 
 
 
 
Helaas worden onze jongens regelmatig gesommeerd 
om zich direct na de toss in het wedstrijdshirt te hijsen, 
waardoor heel volleybal minnend Nederland nog 
steeds in zalige onwetendheid verkeert inzake de 
uitstekende kroketten van Ome Cees. 
 
Zoals zoveel verenigingen heeft ook mijn clubje het 
niet makkelijk om sponsors te vinden. Het netwerk van 
DGA’s in eigen kring (ouders en andere verwanten) is 
inmiddels compleet afgegraasd en het lijkt een schier 
onmogelijke opgave om potentiële sponsors te vinden 
zonder een directe, familiaire band met het spelletje. 
 
En als we er dan één hebben is het wrang om te 
moeten zien hoe de jongens zich na wat rek- en 
strekoefeningen, die natuurlijk geen enkele indruk op 
het publiek maken, van het inspeelshirt ontdoen om 
vervolgens alsnog met een zeiknat wedstrijdshirt aan 
de echte strijd te beginnen. 
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De enige verwijzing die ik hieromtrent in de 
regelgeving heb kunnen vinden staat in de HIA 
(Topdivisie en lager) pag. 48. En als ik die nauwkeurig 
lees kom ik tot de conclusie dat het wel degelijk is 
toegestaan om de warming-up aan het net in een 
krokettenshirt te doen. 
 
Ik sluit het seizoen af met een pleidooi om de 
kroketten-casus standaard op te nemen in de VS4 
(TOP) opleidingen. 

 
Om duidelijk te maken dat de 
arbitrage het belang van de verenigingen altijd moet 
laten prevaleren boven elk ander belang: eigenbelang, 
regelgeving, Nevobo, CEV, FIVB…. Zonder verenigingen 
geen competitie en zonder competitie geen geweldige 
hobby, en dus hele saaie zaterdagen. 
 
Ik wens u een mooie zomer! 
 Tjerk Laan 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Beachseizoen 2022; De kop is eraf 
Begin deze maand zijn de eerste beachvolleybaltoernooien begonnen, uiteindelijk is iedereen geslaagd voor de 
spelregeltoets dus geen belemmeringen meer en go. 
Omdat het indoor seizoen iets doorloopt is de afspraak gemaakt dat op de zaterdag de indoor wedstrijden 
gespeeld worden en op de zondag de Topdivisie Beachvolleybal toernooien. 
Als het weer van de eerste toernooien een voorbode is voor de rest van dit seizoen, dan mogen we niet klagen. 
De zonnebrandcrème moest weer uit de tas gehaald worden en het motto was dan ook, smeren, smeren en 
smeren. 
De uitdaging is ook nog om op zaterdag indoor en op zondag beachvolleybal te fluiten, maar professional als 
ons scheidsrechterskorps in Nederland is managen ze dat ook wel even. 
 
In het weekend van 4/5 juni begint ook het Eredivisie beachvolleybalseizoen als eerste toernooi gaan we naar 
Heerlen, om meteen door te gaan naar het EK<22 dat van 7 t/m 12 juni gespeeld wordt op twee locaties in 
Nederland. 
In Bilthoven worden de dames poules gespeeld en in Vlissingen de heren poules van dit jeugdtoernooi, de 
finales voor beide genders wordt op zondag 12 juni in Vlissingen gespeeld. 
Voor dit toernooi zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, Tellers, Lijnrechters en ander court personeel is 
welkom, dus heb je nog wat tijd over, geef je op, dit kan via aanwijzingbeach@nevobo.nl of via Sandra 
(arbitrage@nevobo.nl). 
 
Fijne vakantie en misschien tot Bilthoven of Vlissingen. 
 Jon Lochtenberg 

In memoriam Jan Kloosterboer 
Ons bereikte het droevige bericht dat Jan 
Kloosterboer, scheidsrechter regionaal en 
lijnrechter Eredivisie, op 11 mei j.l. op 71 jarige 
leeftijd is overleden. In memoriam: Jan Kloosterboer 
 
Jan is in total 44 jaar actief geweest als official. 
Hij was verknocht aan het volleybal. Op 24 februari 
j.l. konden we zijn wens om een laatste keer als 
lijnrechter Eredivisie actief te zijn vervullen. Met de 
scheidsrechters Hélène Geldof en Koos Nederhoed, 
collega lijnrechters Kees Verdonk en Wilco 
Langevoort en als jurylid Jan Koehorst heeft hij een 
mooi afscheid beleefd, waar hij van heeft genoten. 
 
Op de rouwkaart van Jan heeft zijn familie 
geschreven”tot het einde strooide Jan met liefde als confetti”. 
Wij als Nevobo hebben het voorrecht gehad daar een klein graantje van mee te mogen pikken. 
We wensen zijn gezin, familie en vrienden veel sterkte toe met dit enorme verlies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan, samen met zijn vrouw, in het midden op de foto 

mailto:aanwijzingbeach@nevobo.nl
mailto:arbitrage@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/05/16/in-memoriam-jan-kloosterboer
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Lintjesregen 
Dat wij als Nevobo gezegend zijn met alle vrijwilligers is een feit. 
Dat weten we en zijn we ons zeer bewust van. 
Daarom is het extra leuk als die Nevobo vrijwilligers in het  
zonnetje worden gezet en op 26 april een welverdiende  
onderscheiding krijgen opgespeld door de burgemeester, 
namens de Koning. 
Wij feliciteren Wim Rooijakkers, Ron Ferwerda en Frits Klein 
van harte met hun Koninklijke Onderscheiding 
“Ridder in de orde van Oranje Nassau”. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Afscheid van twee Eredivisie scheidsrechters en één jurylid 
Tijdens de bekerfinale op 18 april en op 7 en 14 mei j.l. hebben twee Eredivisie scheidsrechters en een jurylid 
afscheid genomen. Allen met een lange staat van dienst. 
 
 Jon Lochtenberg floot 7 mei zijn laatste Eredivisiewedstrijd in  
 Capelle a/d IJssel, met collega scheidsrechter Hans Oomes. Van  
 de ruim 30 jaar als scheidsrechter, was hij 25 jaar actief in de  
 Eredivisie. Dank je wel, Jon, voor al je geleverde tijd. Tot nu  
 toe, want je bent zeker niet weg uit de arbitrage. In het  
 beachvolleybal blijf je actief als official en als Hoofd Arbitrage  
 Beach, waarmee je tevens lid bent van de werkgroep  
 Arbitrage. En daarnaast gaan we je volgens seizoen zien als 
 jurylid in de Eredivisie en blijf je actief als SRBG+SRBO en  
 opleider. En daar zijn we heeeeel blij mee. 
  
 Lennart de Jonge was 14 mei voor het laatst actief als  
 scheidsrechter in de Eredivisie. Ook met collega scheidsrechter  
 Hans Oomes en als jurylid Huub van Buul, die ook bij Jon’s  
 afscheidswedstrijd aanwezig was. Lennart heeft als 30 jaar  
 fluiten op zijn naam staan en vanaf 2001 in de Eredivisie. In  
 2010 heeft Lennart de Internationale cursus met goed gevolg  
 afgerond. Maar na vier seizoenen internationale aanwijzingen,  
 heeft hij Jon Lochtenberg neemt afscheid besloten daarmee 
 te stoppen, omdat dit niet lager te combineren was met  
 gezin en werk. Lennart, dank je wel voor al jouw tijd voor de  
         Jon Lochtenberg neemt afscheid arbitrage. En ook jou zien we volgend seizoen heel graag terug  
 als jurylid in de Eredivisie. 
 
Jan Koehorst was tijdens de bekerfinale voor het laatst actief 
als jurylid. Jan heeft een ontzettende lange staat van dienst. 
We zouden drie pagina’s in dit ArbitrageBulletin nodig hebben om 
te vermelden wat hij allemaal heeft gedaan voor het volleybal. 
Het aantal jaar dat hij actief is als official gaat richting de 60 jaar! 
 
Voor Jan was nu het moment te stoppen in de Eredivisie. 
Door Wim Rooijakkers werd Jan toegesproken en bedankt voor 
alle tijd die hij met het volleybal en de Nevobo bezig is geweest. 
 
En vanaf deze plek bedanken wij Jan ook heel erg hartelijk voor 
alle tijd en kennis die hij in de arbitrage heeft gestoken! 
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevobo.nl%2Fnieuwsbericht%2F2022%2F04%2F26%2Fdrie-oud-volleybalvrijwilligers-ontvangen-lintje&data=05%7C01%7Csandra.scheel%40nevobo.nl%7Cdb16818457244f07f00108da278e7019%7Cefea003efd0b4a4b80eef3758688ec6b%7C0%7C0%7C637865789950620939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ymOKwHoBxmcT5xLtZ0kfiawZ3Pxd%2FDxlioDAGSxnEkw%3D&reserved=0
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Sportiviteitsduimen 
Een seizoen lang worden jullie als scheidsrechter gevraagd in het Arbitrage 
Informatie Systeem (AIS) je mening te geven over de sportiviteit van de teams. Net zoals we het belangrijk 
vinden dat teams hun mening, kritisch maar opbouwend, hun mening mogen geven over de arbitrage, doen we 
dat omgekeerd ook. 
 
Zo kunnen wij aan het einde van het seizoen bekijken welke teams door jullie heeft meest sportief gedragen 
tijdens de wedstrijden. Alhoewel dat misschien meer norm dan een prestatie zou moeten zijn, is het toch goed 
om hier bij stil te staan. En op deze positieve manier teams hiermee te complimenteren. 
Nog niet op alle niveaus zijn deze “sportiviteitsduimen” uitgereikt. Maar de teams die heb wel reeds in 
ontvangst hebbe genomen, waren daar zeer mee in hun sas. 
 
Scheidsrechters: dank je wel voor jullie medewerking hieraan! Dit geeft weer een positeve boost richting het 
volgende seizoen. 
 
Eredivisie Zitvolleybal Spaarnestad 
Topdivisie heren Foox Olhaco H1 
1e divisie dames Emmen ’95 D1 
2e divisie dames Grijpskerk/Brilmode Zuidhorn D1 
Noord 3e divisie dames Impala D1 
Noord 3e divisie heren Camping Krolsbergen/DIOS H1 
Noord Prom.kl. dames C.S.V. D2 
Noord Prom.kl. heren Smash Beilen H1 
Oost 3e divisie dames Apollo 8 D3 
Oost 3e divisie heren Blauw Wit H1 

Oost Prom.kl. heren Salvo’18 H1 
West 3e divisie dames Jonas D1 
West 3e divisie heren Shot H1 
West Prom.kl. dames Lovoc D1 
West Prom.kl. heren Kratos H1 
Zuid 3e divisie dames Next Volley Dordrecht D2 
Zuid 3e divisie heren AVVA H1 
Zuid Prom.kl. dames VC Bravo D1 
Zuid Prom.kl. heren Gepidae H2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nevobo.nl/official/begeleiding-beoordeling/arbitrage-informatie-systeem-ais/


 

ArbitrageBulletin nr.29, 19 mei 2022 7  

Scheidsrechters van het seizoen 
Aan het einde van een seizoen is het tijd voor de “Scheidsrechters van het seizoen”. 
Alhoewel nog niet op alle niveaus deze prijs is uitgereikt, vermelden we wel graag de scheidsrechter die deze 
prijs in ontvangt hebben mogen nemen. 
Op deze pagina vind je het gehele overzicht van alle winnaar. 
Wij feliciteren Rene Smit, Emiel Sennema, Otto Laan, Piet Klos, Richard van Beek en Joan Thijssen van harte met 
deze prijs. Jullie hebben hem zeer verdiend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
WINS 
WINS Partners explore key issues for female sport officials at first               face-to-face meeting 
in Nice, France 
 
The partners in the WINS project met for their third partner meeting and the first to take place face-to-face, in 
Nice, France on the 28th and 29th of April 2022. 
 
The main aim of the EU funded WINS project (www.wins-sport.eu) is to 
address gender equity in sport officiating – across all sports – by undertaking 
research into issues which affect female officials (referees, umpires, judges 
etc) and producing practical solutions which can support organisations 
responsible for their recruitment, retention and development. 
 
2022 is the second year of the three-year project and the focus up to now has been a comprehensive 
programme of research to uncover new knowledge and insights into female officiating which has been 
traditionally lacking from the sector. The research phase is led by the University of Portsmouth and Dr Tom 
Webb presented the results of the research so far which included the first ever European survey of female 
sport officials. The survey was completed by 3264 female officials from 64 countries and initial findings 
uncovered that: 

• Female officials who responded are generally quite happy, demonstrating a great enthusiasm and 
passion for officiating 

• Being part of a support network such as an officiating community was particularly important to female 
officials 

• More personal development opportunities and mentoring could persuade female officials to remain as 
officials for longer 

 
Themes covered by the survey and discussed by the group included pathways, promotion of opportunities, 
mentoring and support, training, federation investment, culture, and considerations specific to female officials. 
 

https://www.nevobo.nl/official/nieuws/scheidsrechter-van-het-seizoen/
http://www.wins-sport.eu/
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The survey data will be added to the desk research and results 
of interviews with staff from federations responsible for officiating to produce the projects 
first main output, the “European Research Report on Gender and Officiating”. 
 
The second WINS project output was also discussed in 
detail at the meeting, the “Compendium of Good 
Practice” will showcase 10 case studies of good practice 
in the recruitment, retention and engagement of female 
sport officials. This output is led by the European 
Hockey Federation. 
 
The meeting in Nice was also the opportunity to begin 
work on the final two outputs of the project, the 
“Innovative Online Toolkit for the Recruitment and 
Retention of Female Sport Officials” and the “Mentoring 
and Leadership Guide for Female Sport Officials”. 
Sports Officials UK will play a leading role in these 
outputs which will provide practical support and 
guidance to sport organisations (federations, leagues, 
clubs etc) who engage female officials in any sport. 
 
All partners were delighted to return to in-person meetings in the lovely city of Nice, with French partner 
AFCAM as the host, and the extended opportunity for debate and exchange which it brings. The partners look 
forward to continuing this vital project and developing the valuable outputs over the next 18 months which will 
help to ensure that sport officials are representative of the entire sports community, and further support the 
gender equality agenda in the European sport sector. 
 
 Visit the project web page at www.wins-sport.eu 
 You can contact the WINS project and ask to be kept informed about  
 developments or to get involved by contacting EOSE at  
 eosesec@eose.org or through the contact form on the website. 
  
 Full list of partners - European Observatoire of Sport and Employment  
 (EOSE); International Federation for Sports Officials (IFSO); Association  
 Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM); Sports Officials UK  
 SOUK); European Athletics; 
European Hockey Federation (EHF); Dutch Olympic Committee * 
Dutch Sports Federation (NOC*NSF); University of Portsmouth; 
National Sports Academy “Vassil Levski” (NSA). 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Kalender (onder voorbehoud) 
 19 mei 2022 Nederland-Frankrijk in Doetinchem (dames) 
 25 mei 2022 Nederland - België in Sliedrecht (dames) 
 21 mei 2022 Finale VolleybalDirect Open (NOJK) 
 4 juni 2022 NGJK 
 8 tm 12 juni EK Beach <22 Vlissingen en Bilthoven 
 23 sept -15 okt. 2022 WK Volleybal Vrouwen 2022 
 
Zie ook Nevobo | Activiteitenkalender 
Zie Internationale aanwijzingen via Nevobo | Internationaal 
 

 

 

http://www.wins-sport.eu/
mailto:eosesec@eose.org
https://www.volleybal.nl/oefeninterland-volleybaldames-doetinchem
https://www.volleybal.nl/nederland-belgie-in-sliedrecht
https://www.volleybal.nl/ekbeachu22
https://www.volleybal.nl/wkvolleybal
https://www.nevobo.nl/activiteiten
https://www.nevobo.nl/official/aanwijzing/internationaal/

