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Inleiding 
In deze Handleiding en Instructie Jurylid (HIJ) wordt uitleg gegeven over het functioneren van 

het jurylid op basis van zijn takenpakket en bevoegdheden vanuit de Officiële Spelregels 

Volleybal (OSV), aangevuld vanuit:  

• de “Handleiding en Instructie Arbitrage Eredivisie” (HIA),  

• de Richtlijn 3.3 (Licentievoorwaarden Eredivisie),  

• Richtlijn 3.10 (Uitvoering e-score),  

• Richtlijn 4.2 (Juryberaad)en Wedstrijdreglement artikel 3.2.9.13 en artikel 

3.4.9.13, 

• de Publicatie 3.5 (Zaaleisen bij tv-wedstrijden),  

• de Publicatie 3.8.1 (Dispensaties Speelzaal en Materialen Eredivisie en 

Bekertoernooi), 

• de Publicatie 3.10 (Taakomschrijving Jurylid) en  

• Leidraad 3.10 (Kledingvoorschriften Eredivisie). 

 

Sinds 1996 kennen we in de eredivisie het werk van een jurylid. De Nevobo heeft indertijd 

het jurylid toegevoegd als official aan de eredivisiewedstrijden met als doel: 

Professionalisering eredivisie:  

•  beroepsbekwaamheid opvoeren van scheidsrechters en juryleden 

•  uitstraling naar de eredivisieverenigingen toe verhogen door invoering van een 

autoriteit die boven alle partijen staat en daardoor het krediet krijgt om over alle 

zaken rondom de wedstrijd te kunnen sturen 

•  kostenverlagende en tijdbesparende factor te realiseren door het voorkomen van  

 protesten en het opnieuw vaststellen van een wedstrijd en de mogelijke effecten 

daarvan op het verloop van de competitie 

 

Ondersteuning arbitrage:  

• zorgt voor een ontlasting van de scheidsrechters door een aantal controlerende taken 

over te nemen voor, tijdens en na de wedstrijd 

• concentratie van de scheidsrechter blijft gericht op de wedstrijd en minder op het 

randgebeuren 

• coach reageert bij het jurylid i.p.v. bij de scheidsrechter bij vermeende verkeerde 

toepassingen van de reglementen en spelregels 

• ondersteuning e-scorer bij vastlopen e-score of andere problemen om tijdverlies en 

speloponthoud te verminderen of te voorkomen 
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Verbetering imago en status arbitrage eredivisie 

• Jurylid is de hoogst aanwezige official 

 

Een breder beeld van de gevormde ranglijst creëren van de eredivisie scheidsrechters 

• door spreiding van de aanwijzing van een klein aantal juryleden ontstaat aan het 

einde van het seizoen een objectievere ranglijst van de scheidsrechters.  

• met weinig mensen veel rapporten leveren 

• aangepast beoordelingsformulier voor het jurylid naast het Team 

tevredenheidsformulier (TT) 

• er wordt vanuit meerdere invalshoeken en vanuit diverse competenties naar de 

scheidsrechters gekeken en deze kwaliteiten worden met hun nabesproken 

 

Deze handleiding is bedoeld om het fenomeen “jurylid” nader uit te werken. V.w.b. de 

instroom, de toelating en de aanwijzing van het jurylid zie ook het “Toelatings- en PD-beleid 

nationale officials”. 

In Nederland heeft de Nevobo de functie van jurylid afgeleid van de taakomschrijvingen van 

het jurylid (supervisor) bij de CEV en de FIVB. En deze taakomschrijving aangepast aan de 

Nederlandse situatie.  

Er wordt gewerkt volgens: 

•  een vastomlijnde taakomschrijving voor juryleden. Zie Publicatie 3.10 

“Taakomschrijving  jurylid”. 

• bij de aanvulling voor de groep juryleden wordt er geworven uit een brede groep 

mensen: managers, trainers, scheidsrechters, docenten, internationale juryleden, enz. 

Deze  gaan in het begin functioneren als Technisch Jurylid. Zij kunnen na een 

bepaalde scholing of een eerder verworven expertise beoordelend jurylid worden. 

• De toelating geschiedt op grond van bewezen verworven competenties en de 

aanstelling vindt plaats door de Taakgroep Juryleden. 

• Een opleiding voor jurylid (aangevuld met een jaarlijkse bijscholing) vindt plaats door 

of namens de Taakgroep Juryleden. 

 

Het Jurylid in de eredivisie kent: 

Bevoegdheden:  

• Is de hoogste autoriteit bij de wedstrijd; kan een beslissing van de 1e 

scheidsrechter omtrent het toepassen van de OSV en de interpretatie van de 

reglementen herroepen (NIET zijn waarnemingen) 

• Kan een juryberaad houden 

• Kan zaal- en speelveldaanpassingen eisen vanuit de bestaande richtlijnen en 

reglementen die gelden voor de betreffende wedstrijd 

• Kan beslissen een wedstrijd niet door te laten gaan  
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Functioneringsvoorwaarden  

•  Wat moet hij kennen ? 

•  Eredivisie spelregels & commentaren (OSV), Handleiding en Instructie 

Arbitrage voor de eredivisie (HIA), Wedstrijdreglement (WR), 

reglement voor straf-, beroeps- en protestzaken en bekerreglement 

•  diverse spelsystemen (aanval- en stopsystemen) en inzicht in het 

volleybalspel op eredivisieniveau 

•  organisatie Nevobo 

•  organisatie rondom een wedstrijd als juryformulieren en e-score 

•  Wat moet hij kunnen ?  

•  omgaan met anderen (communicatieve vaardigheden bezitten en een    

 evaluatiegesprek kunnen leiden na afloop van de geobserveerde 

wedstrijd) 

•  autoriteit zijn, zonder autoritair te zijn 

•  zicht hebben op tegenstrijdige belangen in de topsport 

•  snel behoeftige informatie kunnen opzoeken 

•  Wat moet hij/zij zijn ?  

•  representatief 

•  herkenbaar 

•  objectief 

•  autoriteit 

 

Verplichtingen 

• 3 van de 4 wedstrijden beschikbaar zijn 

• Maken van verslagen (checklist invullen en AIS-beoordelingen maken) 

• Bijscholing en nascholing volgen, zie “Licentiesysteem nationale officials” en 

“Overzicht behaalde licentiepunten per 4 jaar”. 

 

Zijn werkzaamheden: 

• De eerste prioriteit van het jurylid is  

• het toezicht houden op de wedstrijdorganisatie en -voorbereiding  

• zorgen dat de wedstrijd conform de geldende regelgeving plaatsvindt 

• het volgen van de wedstrijd, zie ook “Toelatings- en PD-beleid nationale 

officials” 

 

• De tweede prioriteit van het jurylid is het beoordelen van de scheidsrechters 

• Er moet immers beoordeeld worden om tot een adequate ranking te komen 

maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van de scheidsrechter te helpen 

groeien 
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• De samenstelling van de groep juryleden moet een betere waarborg zijn voor 

de  objectiviteit (iedereen bekijkt dit vanuit zijn eigen visie, zijn eigen 

competentie en zijn eigen referentiekader) 

• Een passend beoordelingsformulier geeft een betere garantie op de 

rangvolgorde van de scheidsrechters (zie “AIS beoordelingssysteem”) 

• Een beoordeling vanuit de teams laat duidelijker uitkomen wat het 

belangrijkste is voor het volleybal gezien vanuit de teams en vanuit het 

volleybalplezier ( zie AIS) 

• Via het huidige “AIS beoordelingssysteem”) krijgen we een beter zicht op de 

competenties en de onderlinge verschillen van de scheidsrechters 

• Het is geen kwestie van alle aandacht richten op het volgen van de 

scheidsrechters 

 

De begeleiding jurylid 

• De Taakgroep Juryleden begeleidt de juryleden daar waar nodig (beginnend jurylid) of 

indien noodzakelijk (bij ondersteuning behoevende berichten) 

• Collegiale consultatie; de leden van de Taakgroep Juryleden consulteren de juryleden 

om de uitvoering van hun werkzaamheden nog meer op elkaar af te stemmen. Maar 

ook alle andere juryleden bespreken hun werkzaamheden met elkaar op Superday-

wedstrijden waarbij ze elkaar consulteren op hun werkzaamheden om meer 

uniformiteit binnen het juryledencorps te bewerkstelligen. 

 

We kennen in de eredivisie juryleden die zich voornamelijk met de technische kant van de 

wedstrijd bezig houden. En ook juryleden die daarnaast nog een beoordelende rol hebben. 

(Zie ook “Beleidsplan Taakgroep Juryleden”): 

- Technisch jurylid 

o Controleert de wedstrijdorganisatie voor, tijdens en na de wedstrijd 

o Vult de checklist in en stuurt die de volgende dag op 

o Leidt een eventueel juryberaad 

o Bedankt officials en teams 

o Ziet toe op de ondertekening, verzending en verspreidt de e-scoresheet met 

de uitslag van de wedstrijd 

o Bewaart zelf een exemplaar van de e-score met de einduitslag en de 

ondertekende exemplaren van voor en na de wedstrijd 

o Kan deelnemen aan de nabespreking met de officials 

- Jurylid 

o Idem als technisch jurylid en bovendien: 

▪ Beoordeelt hij de scheidsrechters 

▪ Leidt hij het evaluatiegesprek na de wedstrijd 

▪ Stuurt hij de ingevulde beoordelingsformulieren op 
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De werkzaamheden rondom het functioneren van een jurylid worden uitgevoerd door de 

Taakgroep  Juryleden en Internationale Technical Supervisors (TJITS).  

Zie “Activiteitenplan Taakgroep Juryleden”, “Beleidsvisie Arbitrage 2022-2026” en  

“Actieplan van de Taakgroep Juryleden n.a.v. de Beleidsvisie Arbitrage 2020-2024”. 

 

Overal waar “hij” staat in deze HIL, geldt vanzelfsprekend ook het vrouwelijke equivalent. 

 

 

1. Wedstrijd voorbereiding & Protocol 
Juryleden worden ingezet bij wedstrijden in de eredivisie, in de halve finales en in de finales 

van de bekerwedstrijden en bij de Supercup. Zie Wedstrijdreglement artikel 3.4.8.4. 

 

1.1. Voorbereiding via factsheet 
De juryleden ontvangen voor elke wedstrijd een factsheet met alle gegevens erop van de 

officials en van de betreffende sporthal. De gegevens over de speelhal en het speelveld zijn 

door de Taakgroep Juryleden voorafgaand aan het seizoen gecontroleerd en met de 

betreffende verenging afgestemd op mogelijke dispensaties. 

Deze factsheet wordt door het jurylid meegenomen naar de wedstrijd. 

Het jurylid controleert of dat de zaaleisen voldoen aan de op de factsheet genoteerde 

afspraken conform de zaaleisen en hun dispensaties van deze sporthal. Bij een mogelijke 

afwijking t.o.v. de factsheet of een andere afwijkende zaaleis voor de eredivisie, wordt dit 

ingevuld in de checklist en doorgestuurd naar de Nevobo. Als hulpmiddel wordt hierbij 

gebruik gemaakt van de controlelijst “Controlepunten voor het (Technisch) Jurylid”. 

Zie laatste versie van Publicatie 3.5 “Zaaleisen bij TV-wedstrijden.” En van de Publicatie 3.8.1 

”Dispensaties Speelzaal en Materialen Eredivisie en Bekertoernooi”. 

 

1.2. Protocol 
• Minstens 1.30 uur voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn. 

• Kennismaking met de (court)manager thuisspelende vereniging en de collega officials 

zijnde de 1e en 2e scheidsrechter, de lijnrechters en de e-scorer. 

• Om 1.00 uur voor aanvang wedstrijd vindt de controle van de speelhal plaats d.m.v. 

de factsheet en de checklist (rekening houdend met dispensaties) en controle 

nethoogte. Zie Richtlijn 3.3 Licentievoorwaarden eredivisie. En zie boarding via “Court 

lay-out eredivisie”. Aantal reclameborden, de afmetingen en de plaats van de 

reclameborden volgens afspraak “Courtlay-out met of zonder centrale partner van de 

Nevobo voor eredivisiewedstrijden”. 
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• Controle kleding volgens Leidraad 3.10 “Kledingvoorschriften”. 

• Controle aanwezigheid e-scorer, assistent teller, ballenrapers en quick-moppers. 

• Controle juiste invulling e-score en zijn eigen schaduw telformulier. 

• Controle alle overige zaken die noodzakelijk zijn volgens de checklist voor een correct 

en sportief verloop van de wedstrijd (opstelling camera’s, boarding, enz.) Zie laatste 

versie “Controlepunten checklist t.b.v. (technisch) jurylid.” En eventuele aanpassing 

controleruimte i.v.m. de veiligheid en andere zaken via de courtmanager. 

• Het jurylid houdt toezicht op de totale wedstrijdvoorbereiding, het correct inrichten 

van de zaalsituatie conform de factsheet en het op tijd beginnen van de wedstrijd 

• Om 0.30 uur voor de officiële aanvangstijd vindt de controle van het operationeel 

beschikbaar zijn van de e-score met werkende printer plaats en meteen daarna vindt 

de controle van de speelgerechtigheid van alle wedstrijddeelnemers plaats m.b.v. de 

vermelding in de e-score via het “Roster Verification” en de Nevobo spelerskaarten of 

andere ID-kaarten. 

• Het jurylid ziet toe op het uitoefenen van het protocol door de 1e en 2e  

scheidsrechter die uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd, samen met 

de lijnrechters de controleruimte binnen komen, ze lopen naar de tellertafel en 

maken daar kennis met de officials achter de tellertafel.  

• Het jurylid ziet toe op het instrueren van de lijnrechters op circa 15 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd door de 1e scheidsrechter. 

• Na de toss ontvangt het jurylid van de 1e of 2e scheidsrechter de uitslag van de toss en 

vult hij het e.e.a. in op zijn eigen schaduwformulier en checkt of dat de uitslag van de 

toss correct wordt ingevuld door de e-scorer. 

• Het jurylid ziet toe op het laten ondertekenen van de print van de e-scoresheet (het 

wedstrijdformulier) voor aanvang wedstrijd, direct na de toss door beide aanvoerders 

en coaches. Het jurylid bewaart deze sheet minimaal 1 maand na de wedstrijd. 

• Controle van de basisopstelling per team en voorbereiding voor de start van de 

wedstrijd via de e-score en via zijn eigen schaduw telformulier. 

• Om 4 minuten voor aanvang wedstrijd vraagt de 1e scheidsrechter aan het jurylid 

toestemming om te mogen starten met deze wedstrijd. Indien de 

wedstrijdvoorbereiding klaar is geeft het jurylid toestemming om met de wedstrijd te 

kunnen beginnen. 

• Het jurylid ziet toe op het volgens het protocol aankondigen van de wedstrijd door de 

speaker en de juiste handelingen hierbij door de officials. (In de eredivisie wordt op 4 

minuten voor aanvang wedstrijd de wedstrijd aangekondigd door de speaker en 

betreden de scheidsrechters, de lijnrechters en beide teams op het fluitsignaal van de 

1e  scheidsrechter het speelveld.)  
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• Het jurylid ziet toe op het volgens het protocol voorstellen van de 1e en 2e 

scheidsrechter en de lijnrechters door de speaker. (In de eredivisie worden de 1e  en 

2e  scheidsrechter op 2 ½ minuut voor aanvang van de wedstrijd voorgesteld aan het 

publiek en meteen daarna ook de lijnrechters en het jurylid.  

• In geval van een epidemie lees alle actuele protocollen goed door! Zie de extra  

pagina hierover op nevobo.nl. Volg de algemene RIVM richtlijnen en kijk voor vertrek 

naar een wedstrijd naar de laatste versie van de gemaakte afspraken op de site van 

de thuisspelende vereniging. Heb je klachten, meld je af, blijf thuis en laat je testen. 

 

2. Tijdens de wedstrijd: 
• Toezicht houden op een correct verloop van de wedstrijd conform de geldende 

spelregels, richtlijnen en reglementen. 

• Toezicht houden op de manier waarop de officials hun taken uitvoeren en andere 

randzaken afhandelen. 

• Toezicht houden op het correct invullen van de e-score en het bijhouden van de stand 

door de e-scorer en de assistent-teller (samen met de 2e scheidsrechter). Zie Richtlijn 

3.10 (“Uitvoering e-score”.) 

• Invullen “schaduwtelformulier” (N1.0) of een ander hulptelformulier dat bij uitval van 

de e-score gebruikt kan worden om de telling voort te zetten c.q. waarop de telling 

terug gelezen kan worden 

• Afhandelen van protesten al dan niet via het houden van een juryberaad in plaats van 

het laten plaatsvinden van een protestzaak. Preventief optreden ter verduidelijking en 

vooral ter voorkoming van protesten. Zie spelregel 17.3.1, Richtlijn 4.2 en 

Wedstrijdreglement artikel 3.2.9.13 en artikel 3.4.9.13. 

• Er is geen protest meer mogelijk sinds 2013 in alle competities binnen de 

Nevobo m.u.v. de Eredivisie. 

• Verzoek tot een juryberaad, wanneer, door wie, met welk teken, hoe vaak, wanneer 

wél wanneer niet terecht aangevraagd, de samenstelling juryberaad, het onderzoek 

van de klacht door het jurylid en hoe verder met de wedstrijd na bekendmaking van 

de uitslag van het juryberaad. Zie Richtlijn 4.2 “Juryberaad” en het 

Wedstrijdreglement artikel 3.2.9.13 en artikel 3.4.9.13.  

Procedure juryberaad en het vervolg er van na afloop van de wedstrijd. Zie ook de 

“Procedure van het juryberaad”. 

• Onderhoudt contact met de teller en de 2e scheidsrechter. 
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• Heeft contact met de 1e en de 2e scheidsrechter via een AXIWI communicatiesetje. 

• Observeert de ballenrapers en de quick-moppers. 

 

3. Na de wedstrijd 
• Toezicht houden op het afsluiten van de wedstrijd en controle op het afsluiten e-

score conform protocol 

• Laten ondertekenen door  de tellers, de aanvoerders, de scheidsrechters en het 

jurylid zélf van de sheet e-score (wedstrijdformulier) met de uitslag van de wedstrijd. 

En een kopie van dit formulier aanreiken aan de managers of aanvoerders van de 

teams.  

• Teruggeven van de spelerskaarten of andere ID-kaarten.  

• De laatste print van het wedstrijdformulier, het eigen gebruikte telformulier en het e-

scoreverslag (Scoring Report) worden door het jurylid bewaard tot 1 maand na de 

wedstrijd. 

• Bedanken officials en andere betrokkenen bij deze wedstrijd 

• Evaluatie gesprek met de lijnrechters en de scheidsrechters door de beoordelende 

juryleden en anders op verzoek van de officials. 

• Volgende dag invullen en versturen: 

• Checklist met alle geconstateerde afwijkingen 

• Beoordelingsformulier per scheidsrechter 

• Eventueel versturen formulieren behorende bij een juryberaad. Zie Richtlijn 4.2 

“Juryberaad” en het Wedstrijdreglement artikel 3.2.9.13 en artikel 3.4.9.13.  

Zie ook de “Procedure van het juryberaad”. 
 

In de Eredivisie is het de bedoeling dat de lijnrechters direct na de wedstrijd aanwezig zijn bij 

de nabespreking tussen de 1e scheidsrechter, het jurylid en de lijnrechters én eventueel ook 

daarna nog bij de nabespreking tussen het jurylid en de 1e en de 2e scheidsrechter. Dit 

verhoogt de betrokkenheid en het respect voor elkaars functioneren. Het geeft tevens de 

gelegenheid aan de scheidsrechters om, in gezamenlijk overleg, onder toeziend oog van het 

jurylid, tot een waardeoordeel over de lijnrechters te komen.  

Of de nabespreking in een kleedlokaal of in een aparte ruimte plaatsvindt, hangt af van de 

plaatselijke situatie en van andere omstandigheden zoals een epidemiebeleid. Het jurylid 

bepaalt in overleg met de scheidsrechters het tijdstip waarop dat gebeurt, bijvoorbeeld nadat 

iedereen zich heeft omgekleed. Hier gaat de voorkeur naar uit, omdat dan iedereen de 

gelegenheid heeft gehad, even wat afstand van de wedstrijd te hebben kunnen nemen. 
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Het jurylid geeft ook zijn advies over de diverse onderdelen van het beoordelingsformulier 

aan de 1e scheidsrechter, maar de 1e  scheidsrechter vult uiteindelijk via AIS het 

beoordelingsformulier van de lijnrechters in.  

De lijnrechter geeft op zijn beurt via AIS zijn reactie op de feedback van de 1e scheidsrechter.  

Het jurylid vult een eigen formulier in m.b.t. de beoordeling van de officials van deze 

wedstrijd. En ontvangt feedback van de betreffende scheidsrechters via AIS. 

 

Bijlagen:  
 

Bijlagen of links naar: 

 

- Officiële Spelregels Volleybal (OSV) Eredivisie 

- Handleiding en Instructie Arbitrage Eredivisie” (HIA) 

- Leidraad 3.10 (Kledingvoorschriften) 

- Richtlijn 3.3 (Licentievoorwaarden Eredivisie) 

- Richtlijn 3.10 (Uitvoering e-score) 

- Richtlijn 4.2 (Juryberaad) 

- Wedstrijdreglement artikel 3.2.9.13 en artikel 3.4.9.13 over juryberaad 

- Publicatie 3.5 (Zaaleisen bij tv-wedstrijden) 

- Publicatie 3.8.1 (Dispensaties Speelzaal en Materialen Eredivisie en Bekertoernooi) 

- Publicatie 3.10 (Taakomschrijving Jurylid) 

- Procedure Juryberaad 

- Checklist juryleden voor 2022-2023 

- Definitie en toepassing zaaleisen bij A, B, C wedstrijden 

- Controlepunten checklist juryleden 

- Licentiesysteem nationale officials 

- Toelating- en PD-beleid nationale officials 

- Voorbeeld Hall –ID-card zonder dispensaties en zonder afwijkingen 

- Bijlage III Court lay-out zonder centrale partner van de Nevobo voor de eredivisie 
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