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Tijdens onze vakantie waarin wij 3 weken 
heerlijk hebben kunnen cabrio-toeren in het 
zonovergoten Zuid-Italië, heb ik vaak aan 
jullie gedacht toen ik de vooral natte foto’s in 
de HSR whatsapp en de mails zag langsko-
men. Wat een groot contrast.  
Wat me deugt doet is dat vooral alle daaruit 
voortkomende problemen voortvarend en 
collectief goed zijn opgelost. Ik hoop dat het 
plezier wat we samen aan onze mooie sport 
beleven hierdoor alleen maar versterkt kan 

worden. Daarom in deze IBA veel 
aandacht voor bijzondere ervarin-
gen. Ik wens onze beachteams  heel 
veel succes in Rio en een ieder weer 
veel spelplezier in de komende bij-
zondere sportweken.         

André van der Mark 

Spelregel techniekbeoordeling Leesplezier 

2016– nr 2 

Case: 
De aanvaller (3e contact) speelt een bal niet hard geslagen 
maar wel met hard contact (bv een nokkel, of een shotje) rich-
ting de passeerruimte. De bal heeft voldoende hoogte en zou 
ook over het net heen gaan in beginsel. 
 

De blokkeerder springt op en speelt de bal aan de zijde van de 
aanvaller met beide handen, met gespreide vingers naar de 
grond, niet recht omlaag maar zo'n 1,5 a meter in het veld en 
zijdelings weg.  Je hebt eigenlijk een kort moment van vastge-
houden bal, door deze wijze van spelen kun je de bal alle kan-
ten op sturen. 
 

Wat beslis je als 1e scheidsrechter en waarom? Zie dan pas 
het antwoord op pagina 3. 
 

In het verlengde hiervan vragen we ook aandacht voor de juis-
te techniek beoordeling van de niet hard geslagen bal.  

Zoals vorig jaar was ook dit jaar het NK Jeugd gepland op het strand van 
Scheveningen. Ook dit jaar speelden we in 4 leeftijdscategorieën bij de jon-
gens en de meisjes. In tegenstelling tot voorgaande jaren werden de voor-
rondes en de finales in alle categorieën over de zaterdag en de zondag ge-
speeld verdeeld over meer dan 50 velden en bijna 200 team. 
Om alles binnen goede banen te leiden bestaat de organisa-
tie uit drie groepen, te weten Toernooi leiding, Wedstrijd-
leiding en Arbitrage. Voor de arbitrage werden op zondag 
16 scheidsrechter plus een coördinator geleverd door de 
Nevobo werkarbitrage groep. Deze hebben tot taak om in 
de voorrondes zaken te coördineren v.w.b. het arbitreren 

door de spelers, begeleiden van de enthousiaste ouders maar ook zorgen voor orde en netheid rondom 
de velden daarbij zelf het voorbeeld geven. De halve finales en finales werden door de NEVOBO scheids-
rechters gefloten onder aanmoediging van het vele publiek een enthousiaste speaker en fantastisch 
mooi weer. We mogen concluderen dat er veel jong aanstormend talent op de velden aanwezig was die 
we de komende jaren hopelijk terug zien als speler en misschien ook wel als scheidsrechter. 

Informatie Beachvolleybal Arbitrage 

Afsluitingsbijeenkomst 21 aug. 

NK Jeugd Scheveningen 

Dringend verzoek aan iedereen: kijk je beschikbaarheid zoals je 
die op het beschikbaarheidsformulier aan het begin van het 
seizoen gedaan hebt nog eens goed na en geef door via aan-
wijzingbeach@nevobo.nl als daarin iets gewijzigd is. Er komen 
nu veel last minute afmeldingen (soms pas op gewijzigde aan-
wijzingen) en daar maken jullie de aanwijzers (Bert en Louis) 
horendol mee.  HOUDT JE BESCHIKBAARHEID UP-TO-DATE! 

Beschikbaarheid 

Dit jaar organiseren we weer een afsluitende bijeenkomst voor 
de beachvolleybalscheidsrechters. Omdat op 21 augustus het 
unieke evenement "Olympic Experience" plaats vindt is beslo-
ten om deze twee zaken te combineren en wij nodigen jullie en 
je partner hiervoor van harte uit.  

Inmiddels heb je via het hoofdkantoor een uitnodiging ontvan-
gen. Voor de beachofficials is er sowieso een toegangsbewijs. 
We willen je echter toch verzoeken voor jezelf z.s.m. het aan-
meldingsformulier in te vullen. Wanneer je partner ook mee-
komt, verzoeken we je een aparte mail te sturen aan san-
dra.scheel@nevobo.nl waarin je dit meldt. Op die manier ben 

je verzekerd van een 
toegangsbewijs voor 
jezelf of beide. Meer 
informatie volgt zo 
spoedig mogelijk."  

Voorbeelden van onjuist balcontact 

mailto:aanwijzingbeach@nevobo.nl
mailto:aanwijzingbeach@nevobo.nl
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Rockanje: 18 en 19 juni 
 
De communicatie van de Hoofdscheidsrechters gaat tegenwoordig veel via sociale media. 
In de weekenden volgen vanuit heel het land diverse screenshots van de locaties waar men 
op dat moment is. Bellen onderling doet men alleen als het nodig is, daar is tenslotte ook 
een telefoon voor. Hoofdscheidsrechter Ton van Meurs gebruikt zijn telefoon nog steeds 
zoals waar hij deze voor aangeschaft heeft. Bellen! Toch mist hij af en toe wat, niet de tele-
foontjes maar wel de mooie plaatjes die hij kan plaatsen van de toernooien waar hij Hoofd-
scheidsrechter is. 

Gebeurt er dan niets op de toernooien waar Ton actief is? 
Juist het weekend van Rockanje begint zijn vertrouwde Nokia te haperen. Veel wind en regen en...... 
Een straf windje (windkracht 5) uit de verkeerde hoek, vloed en heel veel regen zorgden voor wat 
spannende momenten op zaterdag. 

 
Kortom een nat weekend met flashbacks naar Zandvoort IBA 3e jaargang editie 3. 
Alleen toen was het qua zon heel veel beter. Op zondag viel het allemaal mee, de 
organisatie was voorbereid om weer een flinke waterpartij. 
Echter de wind was veel minder krachtig (2 a 3) en veel van de inspanningen zijn 
alleen maar preventief geweest. 

I-BA-mail 

De belevenissen van hoofdscheidsrechter Ton van Meurs  

Water wat onder de scheidsrechters stoel gelukkig stopt. 

Een center court wat bijna onder loopt. 

Een spelerstent, tenminste, nadat het water over de in allerijl aangelegde dam kwam 

Onder de bezielende leiding van HSR Rijk Kelderman organiseerde volley-
balvereniging Hajraa in Eindhoven zijn 1e officiële toernooi. Op zaterdag 
was het de beurt aan de Dames. Onder ideale omstandigheden wisten Sue 
Calligaris en Myrte Neijenhuis (oranje) met de 1e prijs er van door te gaan. 

Hoe anders verloopt dag 2. In het begin van de middag slaat het weer om 
en met donderklappen en een stevige regenval volgen er 2 onderbrekingen. 
De scheidsrechterstent 
heeft Rolf maar even vast-
gehouden anders was 
deze mogelijk weg ge-
weest. 

Het jaarlijkse grastoer-
nooi was snel teneinde, en de herenfinale (toeschouwers waren er niet 
meer, op één meerijdende speler van het gras toernooi na) was een aaneen-
lopende serie van spelmomenten zonder onderbrekingen. De spelers beslis-
ten na set 1 al onderling dat zij bleven staan en de andere partij kon gaan 
opslaan. Een snelle prijsuitreiking on court en dan snel weer weg. 5 minuten 
later barst er wederom een onweer los boven Eindhoven. 

Wisselvallig Hajraa Eindhoven 11 en 12 juni 
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Het verschil tussen rekenen en wiskunde komt bij de beachvolleybalscheidsrechters als 
geen ander naar voren. Rekenen is voor ons moeilijk. Velen van ons, mezelf inclusief, 
doen er beschamend lang over om het totaal aantal gewonnen punten van de verliezende 
partij uit te rekenen. Gelukkig staan wij boven dit soort simpele optellingen. Nee, wij hou-
den ons bezig met serieuze wiskunde. In de ochtenden staan wij ons elk toernooi druk te 
maken over de stelling van Pythagoras. Met de grootste precisie proberen wij 4 keer een 
rechthoekige driehoek te leggen waarvan de hypotenusa exact de wortel van 128 lang is 
zodat wij de stelling A2+B2=C2 recht doen. 
Ik heb het natuurlijk over de korte diagonalen die ons heilig zijn. Voor de goede orde, de 
exacte lengte van de korte diagonaal is een irrationeel getal (namelijk de vierkantswortel 
van 2x(8x8)=128). Dit betekent dat de getallen achter de komma nooit ophouden. Je kunt 
het natuurlijk wel proberen, gebruik dan deze lengte: 11,3137084989847604 meter 
(bron: http://web2.0calc.com/). Wie dit precies kan neerleggen is mijn held  
Het moge duidelijk zijn dat wij streven naar het onmogelijke. Wat we ook doen, de diago-
nalen zullen nooit precies deze lengte hebben. Gelukkig kijken de spelers over het alge-
meen heel anders tegen de zaken aan. Die zijn veel meer met natuurkunde bezig: sprong-
kracht, draaien van de bal, windsnelheid. En dat heb je nog de wedstrijdleiding. Dat zijn 
vooral scheikundigen. Koffie zetten is namelijk een goed voorbeeld van vastestof-vloeistof 
extractie! 
  
Afgelopen zondag heb ik een heerlijke dag in Huizen gehad. Een van de teams die ik daar 
op de zeer strak gelegde velden heb mogen fluiten, speelde toevallig vanavond een partij 
op de club waar ik zelf train. De lijnen lagen volledig gedraaid, op zijn kop en schuin. Ik 
kreeg de neiging om heel hard `WORTEL 128` te roepen. Maar toen ik die meiden zag spelen, net zo fel en fanatiek als op zon-
dag, met dezelfde inzet en passie dacht ik: misschien is de wiskunde niet het belangrijkste onderdeel van het beachvolleybal! 

Wortel 128 door Jelle Zwaag 

… antwoord case blokkeren 

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 met nog een excuus aan Henk 
Radstaak voor de fout in de vorige editie. 

De kern van het antwoord is terug te vinden in regels 13.1.1, 14.1.1, 11.1.1 en 14.3 

13.1.1 Alle handelingen die de bal naar het veld van de tegenpartij doen gaan, met uitzondering van de service en het blok, 
worden als aanvalsslag aangemerkt. 

14.1.1 Blokkeren is de handeling van spelers vlak bij het net om boven de netrand de bal die uit het veld van de tegenpartij 
komt, te onderscheppen ongeacht de hoogte van het balcontact. Op het moment van het bal contact moet een gedeelte van 
het lichaam hoger zijn dan de bovenkant van het net. 

11.1.1 Tijdens het blokkeren mag de speler de bal over het net heen aanraken, mits hij de tegenstander vóór of tijdens diens 
aanvalsslag niet hindert 

14.3 Over het net blokkeren. Tijdens het blokkeren mogen de spelers met de handen en armen over het net komen, mits hier-
bij de tegenpartij niet in zijn spel wordt beïnvloed. Het is derhalve niet toegestaan de bal over het net heen aan te raken voor-
dat de aanvalsslag van de tegenpartij is uitgevoerd. 

Kijkend naar de beschreven case, dan is het 3e contact conform regel 13.1.1 een aanvalsslag. Dat betekent dus dat we vervol-
gens naar de regels rond blokkeren kunnen kijken. Uit de case blijkt dat de aanvaller niet gehinderd is bij het uitvoeren van zijn 
aanvalsslag, de blokkeerder mag daarom dus over het net heen reiken om te blokkeren. Het laatste deel van de case gaat over 
de lengte van het contact van het blok met de bal. Hierover zijn geen specifieke regels opgenomen in de spelregels.  

Als ik kijk naar de internationale toepassing, dan vindt daar met enige regelmaat een dergelijke situatie plaats. Scheidsrechters 
laten dit spelen en dat is verder geen onderwerp van discussie. Ook voor Nederland is het advies om heel terughoudend te 
zijn in het affluiten van dergelijke blokacties. 
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Onze ondersteunende officials actief in het buitenland 

Naast enkele internationale scheidsrechters (Bas, Marcel, Simone i.o), hebben we in Nederland ook nog vrijwil-
ligers die in het buitenland actief zijn in andere functies. Naast dat het voor hen een geweldige belevenis is, brengt 
ervaring vanuit het buitenland de Nederlandse beachvolleybal arbitrage (ondersteuning) naar een hoger niveau. 

In de vorige editie van de IBA hebben jullie al een stukje kunnen lezen over Bert (referee delegate). Hieronder vind 
je de verhalen van Myrthe (scorer), Rijk (courtmanager/scorer) en Alex (linejudge) over wat ze dit seizoen hebben 
meegemaakt. 

Rijk Kelderman Courtmanager / scorer 

Wat is de functie die je hebt bij internationale toernooien en wat houd deze functie pre-
cies in? 
Ik ben vrijwilliger bij verschillende toernooien, zowel FIVB als CEV. Heb zowel als teller als 
courtmanager gewerkt. 
 

Heb je veel te maken met de FIVB-CEV? 
Met de FIVB als organisatie niet, maar wel met vertegenwoordigers van deze bonden. 
 

Hoe kom je aan die functie?  
In het begin van deze eeuw werden er voor het eerst internationale toernooien op CEV 
niveau georganiseerd in Nederland en daar heb ik als teller geholpen. Op een gegeven 
moment wilde ik eens bij een buitenlands toernooi helpen en heb me toen opgegeven als 
teller bij het WK in Gstaad in 2007, maar ze hadden me niet nodig. Kreeg toen te horen 
dat ik eventueel in een andere functie kon opgeven en dat heb ik in 2008 gedaan. Vervol-
gens mocht ik komen als courtmanager en dat heb ik toen gedaan. 
 

Heb je vanaf het begin deze functie gedaan of heb je eerst nog andere functies gehad?  
In Gstaad ben ik dit jaar voor de negende keer als courtmanager aanwezig. Vanuit deze functie heb ik ook nog bij Beachmania 
in Biel in 2014 als teller geholpen en in 2015 en 2016 in Luzern als teller. 
 

Zijn er veel dingen die je moet laten/afzeggen omdat je deze functie bekleed? 
Voor mij zijn de vakanties elk jaar weer als vrijwilliger naar een toernooi gaan. 
 

Hoeveel weken per jaar ben je in het buitenland hiervoor?  
Dit jaar ben ik 3 weken in Zwitserland, omdat ik op 3 verschillende toernooien daar actief ben. 
 

Wat is het mooiste binnen de functie?  
Het mooiste is dat je met een groep als vreemden bij elkaar komt en binnen de kortste keren een team vormt. Daarnaast is het 
altijd leuk als ze aan het eind van het toernooi vragen of je het volgende seizoen weer wilt komen. 
 

Wat maakt de functie interessant en afwisselend? 
De contacten met de andere vrijwilligers, scheidsrechters en organisatie. 
 

Wat vind je (soms) vervelend aan de functie? 
Het gedoe om wie in de finales mag tellen/lijnrechter zijn. Zit soms teveel politiek achter naar mijn mening. Hou me meestal op 
de achtergrond bij dit soort zaken. 
 

Wat is de gekste situatie die je hebt meegemaakt in het buitenland? /wat blijft je altijd bij? 
De damesfinale in Gstaad, die met prachtig weer begon. In de eerste set kwam iemand van de organisatie naar het veld toe dat 
iedereen van het veld en tribunes af moest, omdat er slecht weer aan kwam en inderdaad begin het kort daarna ontzettend te 
hagelen. We zijn toen met de ballenkinderen gaan schuilen onder de tribune, maar dit was nog te gevaarlijk en daarom moes-
ten we naar de kleedkamers. Daar gingen we met de kinderen heen en 
probeerden we ze weer een beetje op te warmen, door bij de Coop 
warme thee te halen. Terwijl we daar zo zaten, kwam een Duitse spe-
ler binnen en hij begon een spel met de kinderen te doen, ontzettend 
leuk om te doen. Na een uur of 3 gingen we weer verder met de wed-
strijd, maar nu was het zo n 15 graden kouder en hadden de speelsters 
allemaal onderkleding aan. 
 

Wat zijn de toekomst verwachtingen die hebt over en binnen  de 
functie die je hebt? 
Zolang ze me graag willen hebben zal ik ook in de toekomst als court-
manager/teller naar de toernooien in Zwitserland gaan. 
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Myrthe Veenhoven Scorer 

Maandagochtend 9 mei ging om 4:30 uur mijn wekker voor wat een fantastische week in 
Luzern zou worden. Nog een beetje duf, maar met heel veel zin vertrok ik vanuit Groningen 
naar het WK Beachvolleybal < 21 jaar. Na een lange en gezellige reis met Rijk (Kelderman) 
kwamen we die avond aan in het mooie, warme Luzern. Eenmaal aangekomen hebben we 
een rondje over het terrein gelopen en onze collega's van die week begroet. De eerste in-
druk was meteen goed! Vervolgens zijn we met een groep naar de stad gelopen waar we 
heerlijk gegeten hebben en daarna afgesloten hebben met een drankje.  
 
Dinsdag zijn wij op tijd opgestaan en na een heerlijk ontbijt zijn wij naar de prachtige 

beach locatie aan het meer van Luzern gelopen. Yvonne, de coördinator van de groep medewerkers, 
begon de week met een verdrietig bericht. Eén van de lijnrechters die op dit toernooi zou werken is 
op veel te jonge leeftijd overleden. Dit maakt op ons allen grote indruk. De hele groep, de scheids-
rechters, lijnrechters, tellers en court crew, was bij elkaar gekomen om een minuut stilte te houden 
ter nagedachtenis aan deze lijnrechter. Daarna gingen we over op de orde van de dag, het beachvol-
leybal.  
 
We kregen een briefing met uitleg over het scoreformulier en de e-scoring. Dit werd gevolgd door 
twee oefenwedstrijden. Aan het einde van de dag gingen we heerlijk eten met de groep medewerkers en de dag werd afgeslo-
ten met een potje beachvolleybal op één van de trainingsvelden. 
 
De eerste wedstrijddag verliep goed met gelukkig nog lekker warm weer!  
Op de tweede wedstrijddag sloeg het weer helaas om. Toen we naar het stadion liepen moesten we onze regenkleding al aan.  

Om nog wel warm en droog te blijven kwam iemand met 
het idee om de plastic hondenpoepzakjes, die wij onderweg 
tegen kwamen, om onze voeten heen te doen in onze 
schoenen.  
Zo  bleven ze tenminste droog! Het was een lange en koude 
dag. Gelukkig hadden wij in onze tent een verwarming 
staan waar ik in de pauzes mijn voeten en schoenen kon 
opwarmen.  
 
De dagen hierna bleven hetzelfde, vol met kou en regen. 
Eén dag daalde de sneeuwgrens zelfs tot 700 meter terwijl 
wij op 500 meter zaten.  
 
De sfeer en saamhorigheid binnen de hele groep medewer-
kers was zo goed dat de regen de pret niet kon bederven.  

Dit bleek ook tijdens de gezellige avonden in het hotel na de wedstrijden. We gingen elke avond bij elkaar zitten op een kamer 
om te kaarten, wat te eten en te drinken. 
 
Zaterdags was er een tekort aan tellers waardoor de scheidsrechters moesten invallen op deze plek. Toen ik deze ochtend een 
wedstrijd had als teller met de tablet kwam er één scheidsrechter naar mij toe met de vraag of ik hem even kon uitleggen hoe 
de tablet precies werkte. Het was leuk om te ervaren dat ik nu ook hun eens wat kon leren. 
 
Maandag was de laatste dag aangebroken. De dag van de finales. Nadat ik een prachtige damesfinale had mogen tellen volgde 
het moeilijke afscheid van de hele groep waar ik een gewel-
dige week mee had beleefd. Na een rondje te hebben ge-
daan langs alle medewerkers en een paar spelers was het 
dan toch echt tijd om weer terug te gaan naar Nederland. 
 
Gelukkig wist ik dat dit afscheid maar voor korte duur was, 
aangezien ik de eer heb gekregen om als teller terug te mo-
gen komen naar de Major Serie Beachvolleyball in Gstaad.  
 
Groetjes van Myrthe Veenhoven 
. 

Myrthe was daarna samen met Rijk Kelderman 

en Hans Stijf actief in Gstaad 
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Alex de Kok Linejudge 

. 

22 t/m 27 juni: CEV Continental Cup finales in Stavanger, Noorwegen, met als inzet een ticket voor de OS in Rio. En ik 
mocht hier, samen met nog 3 andere Nederlandse lijnrechters, heen.  

Wat een supergave week is het geweest! 

Als arm studentje heb ik de minst dure vlucht gekozen: maandagochtend om 8:10 zou het vliegtuig van Schiphol ver-
trekken. Dat betekende wekker om 4:30... Onderweg nog even collega linejudge Rogier Stindt opgepikt uit Apeldoorn, 
die wou zijn geluk ook eens op het zand beproeven in plaats van de zaal. Rond 10:30 waren we aangekomen in Sta-
vanger waarbij de eerste meeting om 16:00 was.  

Toeristje spelen zat er ook niet in, want het was flink aan het hozen. Dan 
maar in een hotel-lobby een beetje uitrusten, ouwehoeren, wifi misbruiken en 
kaarten totdat de rest van ons Nederlandse gezelschap zou arriveren. Bjarne 
en Vester hadden toevallig hetzelfde vliegtuig, zij kwamen zo rond half 1 aan. 
De eerste meeting ging vooral over organisatorische zaken, niet heel bijzon-
der spannend. Wel weer geweldig om iedereen die ik vorig jaar heb leren 
kennen weer te zien. Daarna de lokale keuken uitproberen van de Burger 
King, die vlak naast het centrecourt stond. En die was prima! Toen naar de 
militaire basis waar alle vrijwilligers zouden overnachten. In tegenstelling tot 
vorig jaar, mochten we dit keer direct doorlopen, in plaats van dat we een 
uur moesten wachten en daarna onze koffers doorzocht werden. Natuurlijk 
alle Dutchies op 1 kamer. En gelukkig geen brandoefening in de regen dit 
jaar!  

Op dinsdag waren de clinics voor linejudges en scorers. Dit keer in de stralende zon, heerlijk! Die van de linejudges werd zelfs 
gedaan door onze eigen Bas, gezellig. In plaats van dat Bas het standaard instructie verhaaltje hield, liet hij ons allemaal om de 

beurt een aandachtspunt opnoemen. Dat maakte het een stuk 
leuker. Daarna de oefenwedstrijd waarin de meeste linejudges een 
half setje gingen vlaggen. Nog steeds lekker in de zon. En  ’s avonds 
natuurlijk gezelligheid in de kazerne. Op woensdag begon het ech-
te werk. Ik stond de hele dag samen met Bjarne te vlaggen, ook 
weer kei gezellig natuurlijk. En nog steeds mooi weer, ondanks dat 
voordat we weg gingen de hele week bewolking en regen was 
voorspeld. Gunstig! Telkens 2 wedstrijden op het veld, en dan 2 
wedstrijden rust. Die dag 6 wedstrijden gehad, meteen vol aan de 
bak dus. Woensdags alleen nog vrouwenwedstrijden.  Donderdags 
net zoveel wedstrijden aangewezen gekregen, maar toen vooral 
mannenwedstrijden. Weinig bijzonderheden, geen vliegende vlag-
gen dit jaar. 

 

Ondertussen is het ook leuk om te vermelden dat de Nederlandse 
damesteams het uitstekend deden. Helaas gedurende de week niet 
veel van gezien, meestal moest ik zelf op een ander veld vlaggen, of 
ik zat binnen uit te rusten. Maar toch een van de drie finalewedstrij-
den op zaterdag mogen vlaggen.  

Tijdens de beslissende wedstrijd kon ik gelukkig op de tribune zitten. 
En natuurlijk keihard juichen toen de dames het toernooi wonnen en 
het Olympische ticket binnenhaalde. Zondagmiddag de mannenfina-
les. Van de 5 gespeelde wedstrijden die dag heb ik de eer gekregen 
om er 4 van te mogen vlaggen. Een van de 3/4 wedstrijd, en alle 3 
de finalewedstrijden.  

Wat een geweldige afsluiting van een onvergetelijke week. Maan-
dagavond vloog ik terug, als laatste van iedereen. In de middag nog 
met iemand wezen lunchen. En ja, dat was weer bij de Burger King. 
En daarna naar t vliegveld en zeer voldaan weer teug naar huis. 

Die gelegenheid kon Alex de Kok uiteraard 

niet aan zich voorbij laten gaan! 
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Ik ben Ruben Penninga, ik 
ben bijna 19 jaar en ik volley-
ball bij BTN. Tot dit seizoen 
bij het BTN-Talentteam, maar 
volgend seizoen bij de grote 
jongens.  

Mijn volleybalroots liggen in 
het indoor volleybal. Ik ben begonnen 
te volleyballen in Dieren, vlak bij Apel-
doorn. Op vroege leeftijd ben ik al gese-
lecteerd voor de rayon trainingen van 
regio Oost, toen is bij mij al het gevoel 
ontstaan dat ik zo ver mogelijk wil ko-
men met volleybal.  

Hiervoor heb ik, samen met mijn ou-
ders, besloten om er zo veel mogelijk 
tijd in te gaan steken. Dit heeft resul-
taat gehad, meteen het volgende sei-
zoen werd ik voor de Volleybalschool 
(NVS) uitgenodigd. Hier heb ik 3 jaar 
keihard gewerkt, en een selectietrai-
ning gedaan om bij het Talentteam Papendal te komen.  

Ron Zwerver heeft me hier toen geselecteerd op 15 jarige leeftijd. Tegelijkertijd ook geselecteerd voor Jeugd Oranje Beach. 
Dit was mijn eerste echte ervaring met beachvolleybal, en mijn zaalcarriere stond toen nog op de voorgrond. Na een jaar be-
achvolleybal gedaan te hebben, ging ik hier zo hard in vooruit en vond ik het zo leuk dat ik definitief heb gekozen om de priori-
teit bij beachvolleybal te leggen.  

Mijn motivatie is het halen van de Olympische Spelen, en die kans leek mij het grootst in het beachvolleybal. Wel nog een jaar 
in de zaal blijven spelen bij het Talent Team, maar daarna definitief gekozen voor fulltime beachvolleybal. Op dat moment ook 
geselecteerd voor BTN-Talentteam. 

Omdat we vanuit BTN leren om heel veel bovenhands te setten, wil er zo af en toe nog wel eens een bal tussen zitten die niet 
helemaal netjes uit mijn handen komt. Ik merk duidelijk dat in de Nederlandse competitie meer wordt toegestaan dan inter-
nationaal, maar dat vind ik helemaal niet zo vervelend. Het haalt de tempo uit de wedstrijd als je het wel zou affluiten, en zó 
slecht zijn die setups nou ook weer niet ;-). Wat sinds dit seizoen internationaal opvalt is dat ze veel meer tempo in de wed-
strijd proberen te houden door heel snel te fluiten voor de opslag.  

In Nederland merk ik dat dat ook door begint te komen. Maar ik zou het wel op prijs stellen als na lange, spannende rally s er 
iets meer tijd gegeven zou worden om op adem te komen. 

Een goed punt dat mij opvalt dit jaar bij scheidsrechters, is dat er veel minder discussie wordt toegestaan tijdens de wedstrijd 
over beslissingen.  

De scheidsrechter blijft bij zijn waarneming en gaat 
niet twijfelen of een punt terugdraaien. Dit is goed 
voor het tempo en sfeer van de wedstrijd.  

Ook vind ik het mooi om te zien dat bij een blokkering 
het  wegleggen  van de bal naar de zijkanten veel meer 
toegestaan wordt. 

Tenslotte wil ik bij voorbaat al mijn excuses aanbieden 
aan de scheidsrechters voor al het ongewenste taal-
gebruik dat mijn partner vaak tijdens wedstrijden er-
uit gooit.  

Terecht dat jullie hem hiervoor regelmatig belonen 
met een gele kaart. 

Geef de “beach balpen” aan: Ruben Penninga 

I-BA-mail 
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Een rondje langs de “bijzondere toernooien” 

Line-up bij de 

prijsuitreiking in 

Vlissingen 

Wisselende 

omstandighe-

den in Assen 

ZON OP AMELAND, HET KAN NOG 

Na vele jaren van slecht weer op rij was Ameland dit jaar 
een feestje. Zoals altijd gemoedelijk en deze keer zo-
waar met de nodige zon. Uiteraard was het niet hele-
maal zonovergoten. Op zaterdagmiddag koelde het af 
en begon het te miezeren en op zondag hebben we een 
kwartiertje stilgelegen omdat een felle bui die we aan 
konden zien komen en die volgens buienradar langs zou trekken toch vol 
over ons heen kwam en de temperatuur in een spanne van 1-2 minuten 
5-6 graden deed zakken. Hierna konden we in een waterig zonnetje ver-
der spelen en de finales zelfs weer in de zon. 

STRAK SCHEMA HOUDEN WERKT! 

Om het niet te laat te maken is op Ameland op beide dagen met een strak schema gespeeld. Beide dagen de hele dag 50 minu-
ten schema. Op zaterdag waren het alleen de beide dames velden die na 12 ronden bijna een ronde achterliepen. De heren 
velden waren zo waar op tijd klaar. Gemaand door de HSR hebben de scheidsrechters korte tijden tussen de wedstrijden we-
ten te handhaven waardoor we nog op een redelijk tijdstip in Beachclub The Sunset aan de altijd goedverzorgde BBQ konden 
beginnen. Ook op zondag is een strak schema gehanteerd: 2 velden afwisselend heren en dames. Dankzij de inzet van de 
scheidsrechters en de uitstekende ondersteuning van de mannen van Overal Zand konden ook hier (ondanks de onderbreking 
door een bui) de finales op tijd beginnen. Zodat uiteindelijk iedereen die naar huis wilde ruim op tijd de boot kon halen. 

MASTERCLASS HUIZEN 

In het weekend van 9 en 10 juli is in Huizen de Master Class georganiseerd onder leiding 
van oud-international Aad Kok en Arjen de Frel. Naast Sebastiaan van Schouwen, Alex de 
Kok en Jelle Zwaag als “ervaren” MC deelnemers waren ook de kandidaat BVS Colin Meijer 
en Joost van Anrooij aanwezig. 

 Omdat er tijdens het MC weekend 2 wedstrijdvelden beschikbaar waren, heeft de begelei-
ding van de MC deelnemers bestaan uit begeleiding tijdens alle geleide wedstrijden, waar-
door de deelnemers met een schat aan aanbevelingen en leermomenten huiswaarts zijn 
gegaan. Het doel van de MC is: De vaardigheden van de jonge beachvolleybalscheidsrech-
ters tot hun eigen maximale niveau verder te ontwikkelen. Deelnemers mogen niet ouder 
zijn dan 35 jaar.  

Zonnige dag in Lemmer Voorbereiding in Werkendam Mooie locatie in Utrecht 


