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Na de oproep tijdens de startbijeenkomst 
van dit seizoen om de IBA nieuw leven in te 
blazen doet het me veel plezier dat de 
groep onder leiding van Eric van Eindhoven 
erin is geslaagd meteen de meest uitgebrei-
de IBA te produceren ooit. Met dank aan 
Alex en Shedy voor de ondersteuning zijn  
diverse ideeën omgezet in leuke bijdragen.  
Naast de aandacht voor spelregel (updates),  
weetjes etc. willen we aandacht besteden 

aan diverse functies van beachvolleybalarbitrage. 
Communicatie en informatie is één van de 4 pijlers in de 
beleidsvisie arbitrage 2020 waarvan is vastgesteld dat daar 
verbeteringen nodig zijn. Met de ca 6 wekelijkse IBA, de 
website arbitrage.nevobo.nl en nevobo.nl, Facebook en de 
Whatsapp voor hoofdscheidsrechters worden belangrijke 
stappen gezet. Echter communicatie is tweezijdig. Heb je 
suggesties, leuke foto’s of andere bijdragen, de bal is aan 
jullie……. 
Naast veel spelplezier wens ik jullie nu veel leesplezier,  
André van der Mark 

Beoordeling techniek bij hardgeslagen 

bal versoepeld 
Leesplezier 

2016– nr 1 

Volgens spelregel 9.2.2.1 mag bij het verdedigen van een hard 
geslagen bal de bal kort bovenhands met de vingers vastge-
houden worden.  
Internationaal is hier dit seizoen de instructie op gekomen dat 
we dit seizoen 100 % zeker moeten zijn dat een technische 
fout ook echt fout is.  
Dit betekent conservatief fluiten. Daar wordt mee bedoeld dat 
we alleen ballen waarvan we 100 % zeker zijn dat ze NIET hard 
geslagen zijn affluiten. Dit in het kader van ”keep the ball fly-
ing”. Zelfs voor Nederland betekent het dat we nog meer 
moeten laten gaan. 
 
Paar aandachtspunten: 
- een service is per definitie geen hard geslagen bal (hoe hard 
er ook geserveerd wordt door sommigen) 
- een hard geslagen bal kan vanuit het achterveld geslagen 
worden (het gaat om de reactietijd die een verdediger heeft 
om zijn techniek aan te passen) 
- een hard geslagen bal die licht het blok of net toucheert, 
maar niet vertraagt blijft een hard geslagen bal 

Tijdens het Budel weekend zijn 3 kandidaten gestart met de oplei-
ding beachvolleybal scheidsrechter. Op de zaterdag, onder ideale 
weersomstandigheden is gestart met de verschillende opdrachten 
en hebben zij kennis gemaakt met de diverse arbitrage aspecten. 
Op zondag (gedeeltelijk in de regen) een nieuwe ervaring: kennis-
making met weersomstandigheden tijdens het leiden een wed-
strijd  Glimlach. De kandidaten hebben hun eerste wedstrijden 
gefloten als 1ste en 2de SR. Inmiddels zijn de kandidaten Herman 
Polinder en Colin Meijer in Enschede geslaagd voor hun PVB 
(gesprek). Hopelijk kan Joost van Anrooij binnenkort PVB doen. Wij 
wensen hen veel spelplezier en succes in hun beach carrière. 

Mijn seizoen speelt zich dit jaar vroeg af met toernooien in Qatar (begin april), Sochi (begin mei) 
en Moskou (vorige week) heb ik mijn FIVB deel al achter de rug. Alleen de finale van de Conti-
nental Cup in Stavanger (zeg maar het Europese OKT) staat nu nog op de agenda. 
 
Qatar was gewoonweg niet mijn week. Ik denk dat de teleurstelling van het mislopen van 
Rio2016 nog in mijn lijf en handelen zat. Gelukkig ging het in Sochi al een stuk beter en was Mos-
kou weer of zelfs beter zoals vorig jaar op het WK, EK en de andere toernooien. 
 
Je ziet dit jaar dat de Olympische scheidsrechters veel aandacht krijgen en dat de rest soms verg-
eten wordt. In Sochi had ik dan ook het geluk dat de Russische en Italiaanse scheidsrechters niet 
in aanmerking kwamen voor de halve finale en finale aangezien dit beide wedstrijden RUS - ITA 
waren. In Moskou werden alle Olympische scheidsrechters ingezet op de halve finales en finales 
bij de heren (met o.a. Reinder en Chris), dit maakte voor mij de weg vrij om de dames finale te 

fluiten (Walsh/Ross vs Larissa/Talita). Een wedstrijd waarvan veel mensen hopen dat het in Rio de finale zal zijn. Het is 
dan ook erg leuk om Reinder en Chris van dichtbij revanche te zien nemen en een klein deel uit te maken van hun feestje 
en blijheid. De volgende keer meer over Stavanger. 

Informatie Beachvolleybal Arbitrage 

BVS-4 opleiding  

Internationale ervaringen (Bas van der Meijden) 
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Als je alleen fluit, wat is dan het goede moment om te fluiten voor de court-switch in combi-
natie met de einde-rally tekens? 
 
De instructie is dat de fluit en tekens van de 2e sr niet mogen overlappen met de 1e sr. Als je alleen 
bent is het dus goed om hier een lange cyclus van te maken: Fluiten, kant aanwijzen, teken geven, evt. 
speler aanwijzen, fluiten, court switch teken maken. Dat is een wat langere cyclus, het is dan ook geen 
probleem als spelers al onder het net doorstappen voordat je de 2e keer fluit. Alleen als jij een goede 
reden hebt om ze tegen te houden moet je dit doen en ze ook bestraffen (rode kaart) als ze toch gaan. 
Dit zal in de praktijk alleen voor komen als je een BMP wilt uitvoeren of als er onduidelijkheid is over je  

           beslissing. 
 
Internationaal zijn er 2 belangrijke aandachtspunten dit seizoen: 
1. Bij snelheid van de wedstrijd hebben we het over zaken tussen en tijdens wedstrijden. Tussen wedstrijden is 
het belangrijk om de tijd te beperken tot het 10 minuten wedstrijdprotocol. Daarin is er geen verschil tussen NL 
en internationaal. Tijdens de wedstrijd kan je tijd winnen door de 12 seconden goed te bewaken en sneller te 
fluiten voor de opslag. Dit lijkt me voor NL alleen mogelijk als we met ballenkinderen werken, zonder kan het 
niet en moeten we daar terughoudend in zijn. Andere tips zijn om time-outs en set-intervallen niet uit te laten 
lopen en discussies met de aanvoerder te beperken. 
2. Zie de voorpagina voor beoordeling hard geslagen bal. 
 
Aanvragen van een Time-out als we met twee scheidsrechters fluiten. 
Bij voorkeur fluit de 2e scheidsrechter voor een time out. In het geval de aanvoerder de time out bij de 1e 
scheidsrechter aanvraagt probeert de 1e scheidsrechter deze door te verwijzen naar de 2e scheidsrechter. Hier-
bij is het acceptabel om naar de 2e scheidsrechter te wijzen of deze zacht te roepen. Als de 2e scheidsrechter 
iets anders aan het doen is, kan de 1e scheidsrechter zelf fluiten en de time out toestaan. De 2e scheidsrechter 
is vervolgens wel verantwoordelijk voor het bijhouden van de tijd en het beëindigen van de time out.  

Spelregels 

I-BA-mail 

Wat is de functie die je hebt bij internationale toernooien en wat houdt 
deze functie precies in?  

Referee Delegate voor de CEV. 

Ik moet zorgen dat de velden met alles eromheen op de eerste dag van 
een Internationaal toernooi in orde is. Één dag voor het toernooi begint, 
moet ik een scheidsrechters clinic verzorgen. Deze bestaat uit 2 uur the-
orie en een praktijk gedeelte met alle ondersteunende officials. Als laat-
ste word er een oefenwedstrijd gespeeld met 2 of 4 teams om alles te 
oefenen. Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden uit het maken van 
schema’s met aanwijzingen voor de scheidsrechters, geef ik na de wed-
striijd feedback aan de scheidsrechters. Een derde belangrijke taak is het 
aansturen van de referee manager zodat hij een schema opstelt voor de 
lijnrechters, scorers en ballenkids.Tijdens het toernooi ben je de vraag-

baak voor veel spelers , mensen van de organisatie en andere want je loopt in het geel en dan denk men dat je 
alles weet. Om het toernooi netjes af te ronden heb ik naderhand met elke scheidsrechter een individueel ge-
sprek.  

Hoe kom je aan die functie? 15 jaar Int. Scheidsrechter geweest en op 55 jarige leeftijd moeten stoppen. Daarna 
ben ik door de CEV gevraagd voor deze functie. 

Zijn er veel dingen die je moet laten/afzeggen omdat je deze functie bekleedt? Nee. Je moet vrije tijd hebben en 
een partner die daar aan mee werkt, ook van het werk moet  je medewerking hebben. 

Hoeveel weken per jaar ben je in het buitenland hiervoor? Dat verschilt per jaar. Vorig jaar 5 weken en dit jaar 
voorlopig 2 weken. 

Wat is het mooiste binnen de functie? De scheidsrechters begeleiden en proberen beter te maken met de erva-
ring die ik in 15 jaar opgebouwd heb.  

Wat maakt de functie interessant en afwisselend? Afwisseling is het feit dat je elke keer weer in een ander land 
of locatie bent. Het interessante is het begeleiden van de scheidsrechters.  

Wat vind je (soms) vervelend aan de functie? Het vele “papierwerk” op de computer. 

Wat is de gekste situatie die je hebt meegemaakt in het buitenland? /wat blijft je altijd bij? Echt gekke dingen 
niet maar wel dat er in de landen aan de Middenlandse zee een andere denkwijze heerst dan bij ons ,meestal is 
er niets klaar als het wel klaar had moeten zijn en altijd het antwoordt “ja komt eraan” helaas zegt men dan 
niet wanneer het er aan komt. 

Wat zijn de toekomst verwachtingen die je hebt over en binnen de functie? Zo lang mogelijk blijven doen als de 
CEV vindt dat ik het goed doe en de scheidsrechters dingen en tips aannemen van mij. 

Bert van der Heul, Referee Delegate actief in het buitenland 
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Vanaf deze plaats wensen wij Ronald van der Linden heel veel beterschap. We weten dat je alles volgt en zien 
je graag terug op de velden. 

Beterschap 

I-BA-mail 

Als beachvolleybalscheidsrechter zijn we gezegend dat we onze talenten in alle uithoe-
ken van Nederland te mogen tonen. Als jonge, nieuwe scheidsrechter zonder auto 
moet ik zeggen dat het niet altijd meevalt om op tijd te arriveren. Ik wil jullie graag 
meenemen in de verschillende mogelijkheden die er zijn als je niet in het bezit bent van 
een auto. Met als belangrijkste tip: geniet van de reis van de scheids! 
 
Je denkt misschien dat een toernooi begint zodra je in je ooghoek de felle oranje polo 
van de `HSR` in het zicht krijgt. Het moment dat je het terrein opstapt en de eerste spe-
lers ziet. Misschien het moment dat je de eerste regendruppels voelt vallen. Maar nee, 
je toernooi begint natuurlijk veel eerder. Het is de reis naar de velden die de basis legt 
voor een geslaagde dag. 
 
De eerste manier om te reizen is per geleende auto. Mijn schoonouders wonen op een 
half uur reizen met de bus. Het komt regelmatig voor dat ik op de vrijdagavond het 
Smartje van mijn schoonmoeder kom oppikken. Voor mij is het weekend dan al prach-
tig. Probeer alsjeblieft ooit in zo`n zwarte Smart automaat te rijden. Alsof je een kart 
hebt geleend en door het Autotron scheurt. Heerlijk. Verder heb ik een abonnement op GreenWheels. De oude Peugeot 
107`s worden langzamerhand vervangend door de kekke UP`s van Volkswagen. Prima autootjes om naar Tilburg of Werken-
dam te racen. Heerlijk om over een lege Waalbrug om 07:00 `s ochtends Nijmegen uit te rijden, mij krijg je niet gelukkiger. 
 
Verder is er natuurlijk de optie om op locatie te overnachten. Ik heb bijvoorbeeld familie en vrienden in Huizen en Utrecht. Je 
toernooi combineren met een voorleesavond bij je neefje en nichtje is zeer aan te raden! Daarnaast zijn er natuurlijk altijd 
collega`s waar je op kunt bouwen. Dit jaar is de tweede keer dat ik mag overnachten bij de familie Haasnoot in Katwijk. De 
avondzon zien vallen in de Noordzee onder het genot van een ijsje en frietje van de lokale middenstanders, is een groot voor-
recht waar ik nog vaak van hoop te genieten. Concluderend: waar je ook vandaan moet komen. Geniet niet alleen van het 
fluiten, maar ook van de reis! 

Van hier naar daar en terug - de reis van de scheids: Jelle Zwaag 

Onaangekondigd en zeer verrassend, ineens een flits en een 
donderklap op de tweede locatie Arnhem. Jon Lochtenberg 
ontruimde direct alle 3 de velden en de stortregen deed de 
rest. De 1e opvang om droog te zijn was de tent van de wed-
strijdleiding en de scheidsrechters. 
Laura Bloem kon zich wel vermaken, Jessica Smit wat min-
der die zag zich genoodzaakt door het stilleggen van de 
wedstrijden een beroep te doen om haar 19:00 uur wed-
strijd te verschuiven naar de volgende dag.In overleg met 
tegenstander (van Driel/Schoon, 3e plaats), wedstrijdleiding 
en HSR werd de wedstrijd verplaatst naar de volgende dag.  

… als een donderslag  

Foto Arnhem: Laura Bloem en Jessica Smit 

 de Smart van Jelle zijn schoonmoeder? 

Hall of arbiters 

Velen van jullie zijn al benaderd door leden van de redactie met een fototoestel ( telefoon ) in de hand met 
de vraag om even te willen poseren voor deze rubriek. In de volgende IBA’s meer: 
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Ik ben Dirk Boehlé, 23 jaar en op dit 
moment combineer ik mijn studie 
Sportmanagement met beachvolley-
bal op topsport niveau (of anders-
om?! ;)). In Nederland heb ik de afge-
lopen jaren met verschillende part-
ners gespeeld en naast verschillende 

eredivisie overwinningen, is mijn hoogtepunt 
tot nu toe het winnen van het NK in het seizoen 
2015. Ik train gemiddeld minimaal 20 uur per 
week, dit omvat zowel trainingen op het zand 
als krachttraining. Daarnaast reis ik veel voor 
mijn sport, afgelopen winter heb ik grotendeels 
in het buitenland doorgebracht om daar op 
hoog niveau te kunnen trainen.  

Allereerst wil ik graag mijn dank aan jullie be-
tuigen. Als jullie er niet waren geweest en wij 
zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het flui-
ten van de eigen wedstrijden, had niemand geloofd dat ik op een eerlijke manier het NK gewonnen had. Flauw grapje, ik wil 
maar aangeven dat ik al te goed besef hoe belangrijk en waardevol de aanwezigheid van scheidsrechters bij een toernooi is.  

Ik ben over het algemeen positief gestemd over de arbitrage en de spelregels in de Nederlandse competitie. De ‘menselijke’ 
kant van een scheidsrechter waardeer ik enorm. Een fout maken gebeurt iedereen, in plaats van boos worden en een welles-
nietes spelletje spelen hecht ik er enorm veel waarde aan om met de desbetreffende scheidsrechter een goed gesprek te heb-
ben na de wedstrijd, waarin wij op een volwassen/prettige manier met elkaar communiceren en ik hem/haar een kop koffie 
aanbied aan het einde van het gesprek. Ik heb het gevoel dat veel scheidsrechters mij waarderen als speler, dit komt wellicht 
doordat ik een harde werker ben en alles over heb voor de sport en op een sociale manier zaken benader. Als ik onverhoopt 
(kan mij weleens gebeuren) in het heetst van de strijd volledig uit mijn plaat ga omdat ik het niet eens ben met een beslissing 
heb ik het gevoel dat een scheidsrechter mij nog steeds waardeert en mijn ‘ongepaste’ gedrag door de vingers ziet. Andersom 
als ik het idee krijg dat een scheidsrechter, net als ik, z’n uiterste best doet en binnen z’n vermogen een wedstrijd fluit zal ik 
deze daarvoor ook nooit afrekenen op een fout. Het gaat mij dus met name om de houding die een scheidsrechter aanneemt 
en als deze net zoveel inspanning (in verhouding) levert als ikzelf als speler, is deze scheidsrechter voor mij goud waard. Het 
arbitrage team is in mijn ogen ook een groep topsporters; de avond voor een toernooi doorzakken tot 04.00 uur hoort daar 
zoals vanzelfsprekend niet bij.  

In het beachvolleybal zijn er een aantal kleine zaken die in mijn ogen beter/anders kunnen, ik som ze hieronder op: 

- Na de warming up zit ik vol adrenaline en ben ik klaar voor de strijd. De scheidsrechter fluit en de spelers gaan naar de zij-
kant van het veld, het liefste begin ik zo snel mogelijk aan de wedstrijd. Wanneer een scheidsrechter vanaf dit moment op z’n 
gemak de ballen gaat verzamelen, lijnen gaat recht leggen, zwaaien naar bekenden en grapjes gaat maken met de tellers kan 
dit storend op mij overkomen en vraag ik mijzelf af of het de show van de scheidsrechter is. Professionaliteit betekent net 
zoals voor mij als speler gefocust zijn en zonder al te veel omhaal te beginnen aan de wedstrijd.  

- Bij een veldwissel kan het soms een eeuwigheid (in mijn perceptie) duren voordat de scheidsrechter fluit. Ik raak ongeduldig 
door het wachten of ik heb er geen benul van en duik al onder het net. Wat mij betreft zou er coulanter omgegaan kunnen 
worden met de regel omtrent het wachten op het fluitje bij de veldwissel, of scheidsrechters moeten alerter zijn bij het geven 
van het fluitsignaal voor een veldwissel.  

- Ik denk dat het toetsen van de mening over de scheidsrechters van een speler tijdens een toernooi wellicht anders/beter 
kan. Ik heb het idee dat het beoordelingsformulier na de wedstrijd vaak snel en ondoordacht wordt ingevuld, negen van de 
tien keer vul ik alles in met *goed. Een goede toevoeging is wellicht een vorm van steekproef ‘interviews’, waarbij er eens in 
de zoveel tijd een speler ondervraagd wordt tijdens het toernooi over de verschillende zaken omtrent de arbitrage.  

Hopelijk is bovenstaande nuttig, als er vragen zijn ben ik bereid deze te beantwoorden! Nogmaals dank, zonder jullie is de 
sport beachvolleybal in Nederland nergens!  

Geef de “beach balpen” aan: Dirk Boehlé 

I-BA-mail 
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I-BA-mail 

Line-up prijsuitreiking 1e divisie Enschede 

Fraaie locatie in Arnhem 

Een rondje langs de velden 

Mooi weer in Bilthoven, mazzel voor die hoofdscheidsrechter 

Een koud en nat begin van het seizoen in Heerde (8 gr) Volop actie tijdens topdivisie in Tilburg  

Hete zand sproeien in Bathmen Groet vanaf warm-up court in Biel  

Een warme groet uit Turkije 

Mist in Vlissingen Groet uit Moskou 


