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Voorwoord 
Voor veel mensen staat de vakantie 
voor de deur. Als jullie dit lezen dan 
hoop ik in Italië te zitten en probeer ik 
even helemaal ‘uit te staan’. Dat 
wordt nog een hele uitdaging voor mij, 
want we zitten inmiddels in de fase 
waarin er veel wisselingen zijn binnen 
de verschillende taakgroepen van de 
Werkgroep Arbitrage en daar wil ik het 
liefst zelf ook bij zijn. Gelukkig werk ik prima samen 
met zeer enthousiaste en gedreven kaderleden die de 
komende weken nog volop aan de slag gaan voor 
komend seizoen. 
 
Ik kan me voorstellen dat als ik het heb over 
‘wisselingen binnen de verschillende taakgroepen’ dat 
je dan denkt: “wat betekent dit voor mij?” De 
meesten van jullie maken deel uit van een groep en 
hebben op basis daarvan contact met de groeps-
coördinator of groepsaanwijzer (nationaal) of met een 
van de regiomedewerkers (regionaal). Je hebt zo je 
eigen wereld en dat is prima. Maar, ik vind het toch 
ook belangrijk dat jullie nog iets meer achtergronden 
te horen krijgen. Verderop in dit ArbitrageBulletin kun 
je meer lezen over de aangepaste 
arbitrageorganisatie, althans een eerste deel, de rest 
volgt later. 
 
Nationaal en regionaal 
Vanaf het komend seizoen streven we naar meer en 
betere samenwerking tussen nationaal en regionaal. 
Dit maakt deel uit van het plan om meer de focus te 
leggen op de verenigingsarbitrage, want laten we 
eerlijk zijn, wil je mensen aan de top hebben, het 
begint altijd bij de vereniging. Dit was ook een van de 
punten die zijn voortgekomen uit de eerder dit jaar 
gehouden online inspiratiebijeenkomsten. Hoe we 
een en ander gaan vormgeven, daarover volgt later 
deze zomer nog aanvullende informatie. In ieder geval 
willen we kijken naar de mogelijkheden van 
uitbreiding van de begeleiding in de regio’s en het 
opzetten van een regionale masterclass. Heb je zelf 
nog andere ideeën, geef die dan vooral door. Dat kan 
aan mij, maar ook aan de arbitragemedewerker in je 
eigen regio. 
 
Startbijeenkomsten en WK activiteiten 
In de periode augustus/september beginnen de 
trainingen weer, de oefenwedstrijden starten en van 
23 september tot en met 15 oktober organiseert 

de Nevobo de 
Wereldkampioenschappen 
vrouwen! Voordat we bij de WK 
aankomen hebben we een paar 
startbijeenkomsten 
georganiseerd voor de groepen 
nationale officials en regionale 
officials, die dit keer volledig 
digitaal plaatsvinden, niet 
vanwege de coronaperikelen, 

maar omdat we officials tijdens de WK willen 
uitnodigen om naar Arnhem, Apeldoorn of Rotterdam 
te komen. Een officiële uitnodiging ontvangen jullie in 
de zomerperiode. 
 
Communicatie 
We vinden het belangrijk om met jullie te blijven 
communiceren en het ArbitrageBulletin is een van de 
mogelijkheden en het is mooi om te zien dat we 
afgelopen half jaar kans hebben gezien om ongeveer 
om de 5-6 weken een ArbitrageBulletin uit te 
brengen. Vanwege de vakantieperiode verschijnt de 
eerstvolgende weer in augustus. Indien nodig wordt 
belangrijke of spoedeisende informatie via de mail 
aan de diverse groepen gestuurd. 
 
Vakantie of beach? Vakantie en beach? 
Weliswaar begon ik dit voorwoord met een zin over 
de vakantie, maar velen van jullie zijn nog hartstikke 
druk met bijvoorbeeld beachvolleybal of met 
internationale toernooien en hebben voorlopig nog 
geen vakantie. Anderen, ook bij verenigingen, denken 
misschien alweer aan de voorbereidingen voor 
komend indoorseizoen. Kortom, er is altijd wat te 
beleven en de volleybalseizoenen lopen mooi in 
elkaar over. In ieder geval wens ik jullie veel succes 
met alle activiteiten of veel plezier in jullie vakantie. 
 
Toch nog een kleine oproep. Na succesvolle Europese 
Kampioenschappen Beach U22 in Bilthoven en 
Vlissingen is de beachcompetitie nu volop bezig en 
hoop ik dat jullie kans zien om daar de sfeer eens te 
proeven. Ga gerust eens kijken, superleuk! 
 
Ik wens jullie allen een heel fijne zomer toe, genieten 
van de vrije tijd voor de indoormensen en genieten 
voor iedereen die lekker actief is in de beach óf 
internationaal indoor. 
 
Tot gauw! 

Yolande Brada, Kwartiermaker Arbitrage 
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Aanpassing organisatie arbitrage 
De Nevobo kent evenals de meeste sportbonden een arbitragestructuur waarbij vanuit 
het bondsbureau beleid en coördinatie plaatsvindt en waarbij nauw wordt samengewerkt met een vrijwillige 
kaderorganisatie. Binnen de Nevobo is het hoogste orgaan hiervoor de Werkgroep Arbitrage. 
 
Deze werkgroep is een adviesorgaan voor de Manager Arbitrage en het Management Team met betrekking tot 
alle aspecten op het gebied van arbitrage. Daarnaast gaat de Werkgroep Arbitrage over de uitvoering van het 
arbitragebeleid, samenwerking tussen de vijf taakgroepen en over divisie-overstijgende onderwerpen. 
 
De Werkgroep Arbitrage (WA) ziet er met ingang van 1 augustus 2022 als volgt uit: 
 
Manager Arbitrage – maakt deel 
uit van het MT Nevobo 
De Manager Arbitrage is 
verantwoordelijk voor het 
Arbitragebeleid, is voorzitter van 
de Werkgroep Arbitrage en 
onderhoudt de contacten met de 
voorzitters van de Taakgroepen, 
behartigt internationale zaken, 
werkt nauw samen met de 
Volleybal Academie over het 
arbitrage-opleidingsbeleid en 
arbitragebijscholingen en is 
verantwoordelijk voor de 
communicatie i.s.m. de collega’s 
van de afdeling Communicatie. 
Op dit moment wordt de functie 
tijdelijk uitgevoerd door Yolande 
Brada. 

Coördinator Nationaal - secretaris 
Werkgroep Arbitrage 
(Sandra Scheel) 
Taken en verantwoordelijkheden: 
coördinatie AIS, Indoor nationaal 
en zitvolleybal, Beach, financiële 
zaken nationaal, Nevobo.nl pagina 
officials, organisatie 
startbijeenkomsten, 
ArbitrageBulletin, kleding officials, 
werving officials opleidingen 
nationaal, spelregeltoetsen, 
aanspreekpunt strafzaken, 
Week van de 
Scheidsrechter, 
Tevredenheidsmetingen. 
 
 
 

Coördinator Regionaal 
(Michiel van der Eerden) 
Taken en verantwoordelijkheden 
arbitrage: coördinatie en 
aanspreekpunt regiocollega’s, 
regio-arbitragebeleid, 
verenigingsarbitrage, AIS intern en 
extern, ICT-zaken, aanwijzing 
regioscheidsrechters, 
ondersteuning 
arbitragevrijwilligers, NOJK. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorzitters taakgroepen 
 

Taakgroep 
Nationaal Indoor & 
Zitvolleybal 

Taakgroep Beach Taakgroep 
Internationale 
Zaken 

Taakgroep 
Spelregels 

Taakgroep Coaching 
en Ontwikkeling 

Voorzitter 
Peter Groenwegen 

Voorzitter 
Jon Lochtenberg 

Voorzitter 
Frans Lodérus 

Voorzitter 
Jasper 
Caldenhoven 

Voorzitter 
Gertjan de Haan 

Eredivisie m/v 
Topdivisie m/v 
1e divisie m/v 
2e divisie m 

Eredivisie 
Topdivisie 

Indoor & 
Paravolley (refs, ref 
delegates, ref 
managers) 

Indoor – nationaal 
en regionaal 

Begeleiders en 
beoordelaars 
nationaal, 
scheidsrechtercoaches 

Zitvolleybal  Beach Beach Juryleden 
Nationale en 
regionale 
samenwerking 

 Supervisors Zitvolleybal Begeleiding in de regio 

 
In het volgende ArbitrageBulletin wordt een presentatie gegeven van de vijf voorzitters over zichzelf en over 
hun taakgroepen. 
 
Yolande Brada  
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Sportiviteitsduimen 
 Nadat een groot gedeelte van de sportiviteitsduimen is uitgereikt 
 in april 2022, hebben we in mei/juni 2022 nog een tweetal teams kunnen verrassen met een  
 welverdiende duim. Een bedankje aan hen voor hun sportieve gedrag tijdens de competitie,  
 door jullie als scheidsrechters beoordeeld via het Arbitrage Informatie Systeem (AIS). 
  
 Scheidsrechters: dank je wel voor jullie medewerking hieraan! Dit geeft weer een positeve  
 boost richting het volgende seizoen. 
 1e divisie heren DePartyshop.nl Vives HS1 
 Oost Prom.kl. dames Heyendaal DS2 
 
 
========================================================================================== 
 
Afscheid (maar niet helemaal) 
Ik heb besloten om een stap terug te doen en te stoppen als hoofd arbitrage nationaal. 
Mijn privéomstandigheden, waar mijn aandacht meer en meer door het thuisfront wordt 
gevraagd, zijn de hoofdreden. Alhoewel ik ook moet toegeven dat besluiten, die door het 
competitiegedeelte van de Nevobo genomen zijn, zonder goede consultatie van het 
arbitragegedeelte, ook een grote bijdrage hebben geleverd aan mijn besluit. 
 
Ik blijf wel groepscoördinator zitvolleybal. Dit onderdeel van de volleybalsport heeft een 
grote aantrekkingskracht op mij. Naast de arbitrage ben ik zelf (ja, zelfs op mijn leeftijd!) 
gaan zitvolleyballen. Ik kan het iedereen aanraden: wat een leuke sport om te doen. 
Snelheid, reactie, verplaatsen, spelinzicht. Het wordt allemaal in je aangesproken! Naast 
groepscoördinator zitvolleybal blijf ik jurylid Eredivisie, CEV supervisor en technical official paravolley. 
 
Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen zes seizoen als hoofd zaal. De eerste vier seizoen vooral gebouwd 
aan een stabiele arbitrage waar steeds meer de nadruk kwam te liggen op begeleiding (in plaats van alleen 
beoordeling) van scheidsrechters. Leren en reflecteren op je prestaties zijn immers belangrijk voor de 
ontwikkeling van jezelf als scheidsrechter, maar ook belangrijk voor het spelplezier van iedereen, die betrokken 
is bij de volleybalsport. 
De invoering van AIS, het onderbrengen van de begeleiding/beoordeling in één aparte groep én het 
“talentenprogramma Eedivisie” zijn elementen waar ik best trots op ben. Natuurlijk ben ik daar zeker niet 
alleen verantwoordelijk voor geweest, maar heb wel steeds aan de wieg mogen staan. 
 
 De laatste twee jaar werd de volleybalcompetitie helaas 
 gedomineerd door Covid-19. Veel wedstrijden gingen niet 
 door, de competitie kende geen kampioenen,  
 promovendi en degradanten. Heel vervelend, vooral  
 omdat de arbitrage niet (altijd) geconsulteerd werd in  
 besluitvorming en er wel mee geconfronteerd werd. Ook  
 hebben we binnen de arbitrage, steeds naar eer en 
 geweten, de scheidsrechtersgroepen moeten aanpassen.  
 Ook half juli zullen we besluiten moeten nemen welke 
 scheidsrechters in welke groepen ondergebracht worden 
 Gelukkig is over afgelopen seizoen wel weer met meer  
 informatie uit AIS (begeleiding, TT en beoordelingen). 
 
Vanaf deze plaats wens ik mijn opvolger, Peter Groenewegen, veel plezier en wijsheid in de functie voorzitter 
taakgroep nationaal. Ik wil alle officials in de nationale competitie bedanken voor het vertrouwen, de feedback 
en de waardering die ik heb mogen ontvangen. In het bijzonder wil ik Sandra Scheel bedanken voor de 
geweldige samenwerking en ondersteuning. Echt goud! 
 
Tot ziens in de volleybalhal of op een andere plek!                            Peter Boogaard 

https://www.nevobo.nl/official/begeleiding-beoordeling/arbitrage-informatie-systeem-ais/
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 Scheidsrechters van het seizoen 
 Op 4 juni 2022 hebben we nog één 
 “Scheidsrechters van het seizoen” kunnen uitreiken. 
 
 In dit geval was het Bertus van Asselt die werd gehuldigd 
 als Scheidsrechter van het seizoen in de 
 Groep t/m 1e divisie. 
 
 Op deze pagina vind je het gehele overzicht van alle 
 winnaar. Wij feliciteren Bertus van harte met deze 
 dik verdiende prijs. 
 
========================================================================================== 
 
Aantrekkelijke spelregels voor iedereen! 
In een eerder ArbitrageBulletin sprak ik kort over de plannen en wensen 
die de taakgroep Spelregels heeft aangaande de spelregels voor het hele 
Nederlandse Volleybal. Dan is het nu ook tijd geworden om de daad bij 
het woord te voegen! 
Ook de spelregels moeten met de tijd mee, niet alleen de ‘normale’ aanpassingen, maar we willen ook rekening 
houden met het spelplezier binnen het Nederlandse Volleybal (dank Tjerk voor je laatste column). Daar hebben 
we uitgebreide plannen mee. En voor deze uitgebreide plannen zoeken wij ondersteuning. 
 
Allereerst is de taakgroep Spelregels op zoek naar structurele versterking. Want, na ruim 25 jaar stopt Wim 
Rooijakkers als lid van de taakgroep. Ik wil Wim graag op deze plek hartelijk danken voor jarenlange tijd, 
energie en moeite die hij in de taakgroep gestoken heeft. Menig spelregeltoets bijvoorbeeld komt bij Wim 
vandaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor, dank Wim! 
 
Binnen de taakgroep Spelregels is er vanaf 1 augustus 2022 ruimte voor versterking. We zijn op zoek naar twee 
kandidaten voor de volgende rollen: 
 

• Vertegenwoordiger Spelregeltoetsen & Secretaris Taakgroep 
• Vertegenwoordiger Regio’s 

 
De vacatures vind je hier: Nevobo | Vacatures 
 
Naast deze structurele invulling van de taakgroep Spelregels kijken we ook graag verder vooruit. En dan vooral 
over hoe spelregels het volleybalspel leuker, makkelijker en aantrekkelijker kan maken. Niet alleen voor de 
nationale competitie maar voor heel volleyballend Nederland! 
Daarom starten we met een, zoals dat in de beleidsplannen mooi heet: een taskforce Spelregels. We willen 
namelijk terug naar één ‘spelregelboekje’, in digitale vorm, ondersteuning van beeldmateriaal, duidelijke en 
leesbare teksten, etc. Kortom, één centrale plek met alle spelregels voor het hele Nederlandse Volleybal. En dat 
kunnen we niet alleen…. 
 
Heb je het aankomende seizoen tijd én zin om je in te zetten voor het Nederlandse Volleybal? Ben je 
bijvoorbeeld onderlegd in de Nederlandse taal, heb je verstand van IT, heb je ervaring in het bewerken van 
beeldmateriaal? Of ben je ergens anders goed in en wil je ons daarmee helpen? Laat dat dan weten! De uren 
zijn flexibel, met een ‘belasting’ van een aantal uurtjes per maand. 
 
We zouden nog voor het zomerreces een eerste brainstorm-moment willen plannen, gewoon om van gedachte 
te wisselen en eventuele andere nieuwe ideeën te verzamelen. Heb je tijd en zin? Of wil je daar over 
meepraten? Reageer dan het liefst voor 8 juli a.s. per email naar jasper.caldenhoven@kader.nevobo.nl. 
In het verleden zijn er al reacties geweest. We zullen deze personen ook benaderen, maar schroom niet om 
nog eens te mailen. 
 

https://www.nevobo.nl/official/nieuws/scheidsrechter-van-het-seizoen/
https://www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/vacatures/
mailto:jasper.caldenhoven@kader.nevobo.nl
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Kalender (onder voorbehoud) 
 1 tm 3 juli Dutch Tournament Zitvolleybal in Assen 
 1 juli Bijeenkomst Zitvolleybal officials in Assen 
 12-14 augustus 2022 NK Beachvolleybal Scheveningen 
 23 sept -15 okt. 2022 WK Volleybal Vrouwen 2022 
 
Zie ook Nevobo | Activiteitenkalender 
Zie Internationale aanwijzingen via Nevobo | Internationaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijk interessante nieuwsberichten van nevobo.nl 
Nevobo | Sporter met beperking als vrijwilliger, doen! 
Nevobo | 1.000 euro voor jullie sportclub! 
Nevobo | DWF 2.0 live per seizoen 2022-2023 
Nevobo | Vrijwilligers gezocht voor het WK Volleybal! 
Nevobo | Maak werk van gezonde voeding met de Foodcamp! 
 

 

 

Herman Joosten overleden 
Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 16 juni jl. Herman 
Joosten, oud aanwijzer van de 2e divisie scheidsrechters, is 
overleden op 77 jarige leeftijd. 
Op 9 september 2017 nam Herman afscheid als aanwijzer, 
tijdens de startbijeenkomst voor nationale officials, waar hij 
een Zilveren Bondsspeld kreeg opgespeld voor zijn 
bewezen diensten. 
 
Naast zijn 27 jarige loopbaan als aanwijzer, wat natuurlijk een 
vrijwilligersfunctie is, was hij werkzaam als slager. Op menig 
vergadering trakteerde hij zijn mede kaderleden op verse 
stamppot, met uiteraard heerlijke zelfgemaakte rookworsten 
en vlees. 
 
Wij wensen zijn familie en vrienden alle sterkte toe met dit grote verlies. 

 

De Masterclass 
tijdens de finale 
van de 
VolleybalDirect 
open 
 
 
 
Foto: 
Hélène Geldof 

https://www.volleybal.nl/dutch-tournament-zitvolleybal
https://www.volleybal.nl/wkvolleybal
https://www.nevobo.nl/activiteiten
https://www.nevobo.nl/official/aanwijzing/internationaal/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/06/14/sporter-met-beperking-als-vrijwilliger-doen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/06/08/1-000-euro-voor-jullie-sportclub
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/06/08/dwf-2-0-live-per-seizoen-2022-2023
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/06/02/vrijwilligers-gezocht-voor-het-wk-volleybal
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/05/24/maak-werk-van-gezonde-voeding-met-de-foodcamp

