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Van zon naar zaal! 
Het is augustus en we genieten nog steeds van een zomer met fantastisch mooi weer. Met 

dat prachtige weer heb ik genoten van het NK Beachvolleybal in Scheveningen, wat een 

feest! Niet alleen de wedstrijden, maar al die vrijwilligers, inclusief scheidsrechters. Veel dank 

en complimenten! Dit betekent dat het einde van het beachvolleybalseizoen in zicht komt en 

de eerste oefenwedstrijden indoor gepland staan. Kortom, de voorbereidingen voor het 

indoorseizoen 2022-2023 zijn weer begonnen. 

 

Organisatiestructuur per 1 augustus  
Ons vizier is gericht op de toekomst en dan heb ik het in dit geval over de nieuwe 

organisatiestructuur die sinds 1 augustus van kracht is. Verderop in dit bulletin kunnen jullie 

kennismaken met de leden van de nieuw samengestelde Werkgroep Arbitrage.  

 

Werving nieuwe (jonge) scheidsrechters  

Onze toekomst, die van de arbitrage, moet zich vooral gaan richten op de werving van 

nieuwe scheidsrechters. We hebben er niet alleen veel te weinig, we hebben veel te weinig in 

de leeftijdsgroepen beneden de 50 jaar. Voor alle duidelijkheid: er is helemaal niets mis met 

vijftigplussers (tenslotte behoor ik zelf ook tot die groep), maar het zou fantastisch zijn als we 

een betere verdeling krijgen in alle leeftijdscategorieën en daarmee de continuïteit kunnen 

waarborgen.  

  

We moeten er vervolgens wel van bewust zijn dat nieuwe en vooral jonge scheidsrechters 

behoefte hebben aan begeleiding; begeleiding op de vereniging, maar ook begeleiding 

binnen de regio’s en net zo goed nog op nationaal niveau. Daar liggen zeker nog de nodige 

uitdagingen voor ons allen.  

  

Dit alles betekent dat we vooral in gesprek moeten met onze verenigingen. Zij moeten niet 

alleen maar denken aan ‘leveringsplicht’, maar vooral denken aan wat voor belangrijke rol de 

arbitrage speelt binnen een vereniging om volleybal mogelijk te maken voor iedereen, jong 

en oud.   

  

Week van de Scheidsrechter bijna van start  

Om dit laatste te benadrukken doet de Nevobo evenals alle voorgaande jaren weer mee aan 

de landelijke Week van de Scheidsrechter, die dit jaar plaatsvindt van 1-9 oktober. Aangezien 

die eerste oktober zo mooi samenvalt met het WK Volleybal Vrouwen, organiseert de 
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Nevobo samen met collega-sportbonden een speciale kick-off op zaterdag 1 oktober 

aanstaande op het centercourt van Gelredome in Arnhem. Het is aan de ene kant mooi om 

scheidsrechters en andere officials een weeklang de waardering en aandacht te geven die zij 

verdienen, maar eigenlijk zou deze week overbodig moeten zijn. Arbitrage verdient die 

waardering en aandacht namelijk het gehele jaar rond.  

  

Corona volente!  
Wedstrijden die plaatsvinden in competitieverband, en hopelijk krijgen we nu weer een 

regulier seizoen, zoals ik onlangs las: corona volente. Het zal alle aanwijzers goed doen, want 

afgelopen volleybalseizoen was met ongelooflijk veel uitdagingen om scheidsrechters 

aangewezen te krijgen. Waren ze eenmaal aangewezen, dan was er ineens toch weer een 

team dat zich wegens corona terugtrok of scheidsrechters die ziek werden, kortom dat 

hopen we niet weer mee te maken. Vanaf deze plaats een meer dan groot compliment aan al 

die aanwijzers, nationaal, regionaal én bij de verenigingen zelf, die er met z’n allen voor 

gezorgd hebben dat alle wedstrijden – voorzien van scheidsrechters – gespeeld konden 

worden.   

  

Help vereniging ‘arbitragebewust’ te maken  
Wil je meehelpen om verenigingen meer arbitragebewust te maken, ga dan vooral in gesprek 

met spelers, trainers, coaches én bestuurders. Laten we met z’n allen uitdragen dat het zijn 

van scheidsrechter hartstikke mooi is en dat je daarmee ook onderdeel van het spel bent, als 

scheidsrechter zorg je ervoor dat jong en oud kunnen genieten van onze mooie sport 

volleybal.  

  

Uitnodigingen WK-activiteiten  
Uitnodigingen voor arbitrage-activiteiten voor de scheidsrechters en andere officials tijdens 

de WK zijn inmiddels verstuurd aan alle doelgroepen. Heb je nog niet gereageerd? Doe dit 

dan heel snel, want de deadline is er al bijna! Geen mail hierover ontvangen, stuur dan je 

verzoek voor de aanmeldlink aan arbitrage@nevobo.nl Doe dit uiterlijk 30 augustus!!! 

  

Voor nu wens ik alle betrokkenen een goede afsluiting van het beachvolleybalseizoen toe en 

voor alle indoorofficials een goede voorbereiding én start op het nieuwe seizoen.   

  

Met sportieve groet,  

  

Yolande Brada  

Manager Arbitrage a.i.  
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Noodgedwongen inzet van de regio voor nationaal  
Vastgesteld is dat er nationaal op dit moment te weinig officials beschikbaar zijn om alle 

wedstrijden te voorzien van scheidsrechters. Naar aanleiding daarvan hebben gesprekken 

plaatsgevonden tussen de diverse vertegenwoordigers uit de arbitrage, nationaal en 

regionaal. Daarin zijn alle mogelijke opties bekeken hoe we gezamenlijk dit probleem kunnen 

oplossen. Het is bij de regio en bij de verenigingen niet gemakkelijk omdat er ook bij hen op 

dit moment geen overschot is aan scheidsrechters.  

   

Het volgende is afgesproken:  

In het seizoen 2022-2023 zal per speelronde, in de tweede divisie heren, één wedstrijd 

(eerste en tweede scheidsrechter) worden voorzien door twee regioscheidsrechters.  

   

Vanuit de gesprekken zijn ook een aantal opties besproken die bij moeten dragen aan een 

structurele(re) oplossing voor de toekomst. Hieronder vind je de uitkomsten: 

• Er wordt in seizoen 2022-2023 meer focus gelegd op verenigingsarbitrage. Onder 

meer door verenigingen te helpen met werving, behoud en doorstroming. Ook gaan 

we onderzoeken met de verenigingen hoe we ze kunnen bijstaan bij incidenten, zoals 

coaches die de grens overschrijden tijdens een wedstrijd, waardoor een 

scheidsrechter het plezier verliest en daardoor stopt.   

• Alle scheidsrechters die actief zijn in de Topdivisie t/m tweede divisie heren krijgen 

het verzoek om meer wedstrijden te fluiten dan nu opgegeven.  

• Alle scheidsrechters die een sabbatical hebben aangevraagd (een pauze van een 

seizoen), worden benaderd om toch één of meerdere wedstrijden te begeleiden, 

eventueel met een paar aanpassingen.  

   

Met deze aanpassingen en acties denken we dat we seizoen 2022-2023 door moeten komen, 

maar we moeten toch echt over meer (kandidaat)scheidsrechters kunnen beschikken. Daar 

zullen we dus wel actie voor moeten ondernemen. We kunnen het ons niet langer 

permitteren achterover te leunen en denken dat het wel goed komt. De inspiratiesessies eind 

januari van dit jaar hebben al ideeën opgeleverd, maar aan jullie allemaal de oproep om 

binnen je eigen vereniging of regio op persoonlijke wijze kandidaten te benaderen en ze te 

vragen om scheidsrechter te worden. 
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Column Tjerk Laan  

Zandbakvolleybal  
  

Hoogzomer is traditioneel komkommertijd voor de schrijvende pers. En het is hoogzomer; de 

eerste na twee jaar lockdown, dus Nederland is er massaal op uitgetrokken naar 

bestemmingen waar het nóg heter is dan hier. Eigenlijk hoeft dat niet meer; Noorwegen 

werpt zich op als het ideale (en enige) vakantieland in Europa waar het nog uit te houden is 

en ze stoppen graag onze euro’s in het Statens Pensjonsfond waar op het moment van 

schrijven slechts NOK 12.178.763.670.570 = € 1.221.357.057.714 in zit. Er zijn 5.425.270 

Noren, dat is ± € 225.000 per Noor dus die kunnen jouw steun goed gebruiken. Maar dat 

terzijde.  

  

Net zoals de traditionele trek naar het zuiden niet meer nodig is, is ook de komkommertijd 

niet meer aan de orde. Met een alles verwoestende artillerie-oorlog in Oekraïne en een 

dreigende invasie van Taiwan ROC – één van de weinige echt democratische landen in Azië – 

hoeven wij ons ook zomers geen moment te vervelen. En dan werd ik er ook nog op gewezen 

dat de volgende editie van het Arbitragebulletin eind augustus op stapel ligt…   

  

De nieuwigheden bij de Volleybal Nations League (VNL) heeft iedereen kunnen zien: bank en 

spelers achter de eerste scheidsrechter. Leuk voor de camera’s, maar ik zie dat in de Regio 

West fysiek nog niet zo snel toegepast worden. Bovendien holt het de taken van de tweede 

scheidsrechter, en dat ben ik graag, behoorlijk uit dus ik ga ervan uit dat we dat niet 

overnemen. 

 

Blijft over: het beachvolleybal  

Ik had nooit gedacht dat ik een column over beachvolleybal zou schrijven. Want ik vind het 

namelijk helemaal geen leuk spelletje, vandaar de enigszins denigrerende titel van deze 

column. Het is mij een absoluut raadsel waarom er ooit voor 2x2 gekozen is terwijl het 3x3 

(‘Estivales’) véél leuker is om naar te kijken. Als toeschouwer en als scheidsrechter hou ik 

namelijk erg van rammen; niks mooiers dan een ‘dia’ die vanaf vijf meter aanvliegt en die bal 

er bij voorkeur INBEUKT. Dan is het met die shotjes bij het beachen echt even slikken…  

  

Ik heb twee weken geleden 955 foto’s gemaakt van een lokaal King of the Court-toernooi en 

ik geef het grif toe: ik heb genoten. Perfecte omstandigheden, zon, niet té warm en bij 2x2 

weet je altijd waar de bal heen gaat. En hele mooie mensen die plezier hadden en dat is altijd 

dankbaar fotograferen. Daarnaast werd ik ook nog uitstekend gevoederd en van de nodige 

graanvervangende producten voorzien…Kortom, een topdag!  
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Voor de goede orde: Ik heb diep respect voor zandbakvolleyballers, want ik weet én zie hoe 

zwaar het is. Dat ze maximaal twee sets tot 21, plus eenmaal 15 in het geval van een derde 

set, spelen vind ik dan ook logisch. Meer zou medisch onverantwoord zijn.  

  

Ook heb ik diep respect voor beachvolleybalscheidsrechters die vaak in de brandende zon (en 

soms in de stromende regen) meerdere partijen per dag fluiten. En die daarbij moeten 

beoordelen of die set-ups en ‘shots’ allemaal wel door de beugel kunnen.   

  

Een weekend beach-fluiten heeft ongetwijfeld ook voordelen. Je doet het met een groep en 

dat is een ervaring die je in de zaal mist. Op zondagavond na afloop ter afsluiting met z’n 

allen lauwe pizza naar binnen schuiven schept echt wel een band. Maar afijn, je begrijpt het 

al… ik kan niet wachten tot we de zaal weer in gaan!  

 

 

Even voorstellen, de Werkgroep Arbitrage  
We zijn heel blij dat de nieuwe Werkgroep Arbitrage helemaal compleet is en we delen dit 

graag met jullie.   

  

Vanaf 1 augustus 2022 bestaat de Werkgroep Arbitrage (WA) uit de volgende taakgroepen:  

• Nationaal indoor en zitvolleybal  

• Beach  

• Internationale Zaken  

• Spelregels  

• Coaching & Ontwikkeling  

  

Sandra Scheel-Kippersluis (coördinator Nationaal) en Michiel van der Eerden (coördinator 

Regionaal) maken vanuit het bondsbureau deel uit van deze werkgroep. De WA wordt 

voorgezeten door de interimmanager Arbitrage, Yolande Brada.  

  

De leden stellen zich graag aan jullie voor.  

  

Peter Groenewegen – Peter is voorzitter Taakgroep Nationaal indoor en zitvolleybal en is 

sinds 1973 actief als scheidsrechter, vanaf 1992 in de hoogste divisie en daarna als 

internationaal scheidsrechter. Vanaf het moment dat hij internationaal moest stoppen eind 

2013 is hij doorgegaan als jurylid en internationaal supervisor. Vanaf begin jaren ’80 heeft hij 

zich ingezet in diverse functies in de arbitrage en heeft hij andere bestuurlijke taken op zich 

genomen. Naast zijn vrijwillige functies is Peter werkzaam bij de gemeente Amsterdam als 

strategisch adviseur bij de directie P&O. 
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Peter heeft als doel dat de basis op orde moet zijn voor de scheidsrechters. Goede 

afstemming over aanwijzing, begeleiding, beoordeling en voldoende beschikbare 

scheidsrechters zorgen er voor dat de scheidsrechters hun hobby met plezier kunnen 

uitoefenen. Uitgangspunt hierbij is dat het kader transparant is naar de scheidsrechters en 

dat er aandacht is voor de mens achter de scheidsrechter. Een belangrijk aandachtspunt 

daarbij is ook dat we met de regio’s samen ideeën moeten gaan bedenken hoe we kunnen 

investeren in aantallen scheidsrechters met een verscheidenheid aan leeftijden en dat deze 

scheidsrechters op ieder niveau langjarig met plezier blijven fluiten. 

  

Jon Lochtenberg - Sinds 5 jaar is Jon voorzitter Taakgroep Beach en neemt flink wat 

ervaring mee zich mee; 30 jaar actief geweest als scheidsrechter, waaronder 25 jaar in de 

Eredivisie (zaal) waarmee Jon eind vorig seizoen is gestopt. Wel is Jon nog actief als 

hoofdscheidsrechter in de Nationale Beach Competitie (NBC). Zijn ervaring komt goed van 

pas, in zijn rol als voorzitter in de Taakgroep, maar ook als jurylid waarmee hij een vervolg 

geeft aan zijn scheidsrechterscarrière indoor. Dat is niet het enige, want hij is ook in opleiding 

tot opleider bij de Volleybalacademie. Ook geeft hij training bij zijn club VCH Hoofddorp is hij 

trainer én leidt hij, op dezelfde club, scheidsrechters op.  

  

In het dagelijks leven is Jon projectmanager bij Konica Minolta en samen met zijn echtgenote 

Ellen Pieterman zijn zij het hoogst fluitende volleybalkoppel zaal en beach in Nederland.  

  

Jon’s doel is om de beachvolleybalsport zo goed mogelijk te promoten, mede door middel 

van de arbitrage. Als hoofdscheidsrechter in de NBC vindt hij het belangrijk dat ook aan de 

spelers wordt gedacht, zoals het zorgen voor bakken water om de hete voetzolen in te laten 

afkoelen. Jon wil proberen zoveel mogelijk scheidsrechters te motiveren om meer 

beachvolleybaldivisies te gaan fluiten, ook op regionaal niveau.  

  

Benieuwd naar Jon zijn grote droom? Daar is hij heel duidelijk over: hét concept King & 

Queen of the Court moet onderdeel worden van de Olympische Spelen! Benieuwd? Zie de 

website van King & Queen of the Court.      

   

Frans Loderus – Sinds 5 jaar is Frans voorzitter Taakgroep Internationale Zaken. Ook Frans 

neemt een enorme hoeveelheid ervaring mee. Eind jaren ’80 begonnen in de nationale 

competitie en via de Eredivisie is zijn internationale carrière midden jaren ’90 gestart. Frans is 

zeer succesvol geweest met onder meer twee keer deelname aan de Olympische Spelen: in 

2008 in Peking en in 2012 in Londen. Na het WK Polen in 2014 is hij gestopt en verdergegaan 

als jurylid.  In het dagelijks leven is Jon logistiek manager bij een transportonderneming in het 

land van Maas en Waal. Hij is bijna 40 jaar getrouwd met Anita, heeft twee zoons en is Frans 

trotse opa van 2 kleinzoons. 

 

https://kingofthecourt.com/


 

Arbitragebulletin nr. 31| augustus 2022  7 

Frans beschouwt de WA als doorgeefluik naar een nieuwe generatie. Zoals hij het zelf altijd 

zo mooi verwoord: “we zijn allemaal gek van het spelletje” met daaraan gekoppeld de vraag 

hoe we mensen kunnen enthousiasmeren om scheidsrechter te worden én te blijven. Frans’ 

drive is om te zorgen dat onze scheidsrechters zich blijven ontwikkelen, samen met de 

collega’s van de andere taakgroepen en samen met de VolleybalAcademie om ze naar een 

hoger niveau te krijgen met een internationale carriere als doel. Samen met de andere leden 

van zijn taakgroep wil Frans zorgen voor nieuwe internationale aanwas en daarmee 

Nederland internationaal weer op de kaart zetten bij de CEV en de FIVB. Op bestuurlijk 

niveau is dat al in gang gezet door zijn vertegenwoordiging in de scheidsrechterscommissie 

van de FIVB, waarbij Cor van Gompel dit doet bij de CEV. 

  

Jasper Caldenhoven – Jasper is voorzitter Taakgroep Spelregels en vierde in 2021 zijn 25-

jarig jubileum als scheidsrechter en was afgelopen seizoen actief in de Topdivisie. Voor 

zichzelf heeft hij dit seizoen gekozen voor een sabbatical. Jasper is afkomstig van de 

volleybalvereniging Irene. 

  

In het dagelijks leven is Jasper verantwoordelijk voor het bedrijfsbureau binnen de 

entertainmentindustrie dat zich vooral bezighoudt met technische zaken, in vaktermen 

‘rigging’ genoemd. Hij woont in Breda, is getrouwd en heeft 3 kinderen.  

  

Zijn doel is om samen met de overige leden van de Taakgroep de spelregels voor iedereen, 

voor heel volleyballend Nederland, ín de breedste zin van het woord, toegankelijk te maken. 

Spelregels voor de Eredivisie, voor de senioren én voor de jeugd in de regio’s. De Taakgroep 

bestaat uit leden beach-, zit- en indoorvolleybal en met z’n allen maken ze ook jaarlijks de 

spelregeltoetsen voor alle scheidsrechters en officials op nationaal niveau.  

  

Gertjan de Haan – Gertjan is voorzitter Taakgroep Coaching & Ontwikkeling, een groep die 

sinds dit seizoen deel uitmaakt van de WA. Gertjan is 34 jaar scheidsrechter, waarvan de 

laatste zes jaar binnen de Eredivisie. Bij de Volleybalacademie (VA) is hij expert en daarnaast 

ook nog leercoach en PvB-beoordelaar. Voor de VA heeft hij diverse opleidingen 

herontwikkeld, met als laatste het paradepaardje ‘De 4 inzichten van het begeleiden van de 

moderne scheidsrechter’. Gertjan woont in Schiedam samen met Frans en hun Jack Russell, 

genaamd Bobby.  

  

Zijn doel is om een stabiele organisatie neer te zetten waarbinnen de leden van de Taakgroep 

zelfstandig aan de slag kunnen. Daarnaast wil hij zorgen voor het blijvend verbeteren van de 

kwaliteit van de begeleiders en de beoordelaars. Samen met de regio’s wil Gertjan zorgen 

voor aanwas van gekwalificeerde scheidsrechters in de nationale competitie.  
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Sandra Scheel-Kippersluis – Sandra, hét boegbeeld van de arbitrage en is dé vraagbaak 

voor iedereen als het om en over scheidsrechters gaat. Sandra heeft een paar jaar geleden 

haar 25-jarig jubileum bij de Nevobo gevierd en is een enorme volleyballiefhebber, zowel 

voor indoor- als voor beachvolleybal.  

  

Sandra’s grote kracht ligt in haar kennis en ervaring door de jaren heen, die ze inzet om 

iedereen te helpen. Klantgerichtheid, professionaliteit en vriendelijkheid zijn niet zomaar 

kreten, deze kenmerken zijn haar op het lijf geschreven.  

  

Vanuit het bondsbureau coördineert Sandra dagelijks alle zaken rondom het Arbitrage 

Informatie Systeem (AIS), indoor nationaal en zitvolleybal, beachvolleybal, financiële zaken 

nationaal, de website, de communicatie, kleding officials, werving officials voor opleidingen 

nationaal, spelregeltoetsen, Week van de Scheidsrechter, tevredenheidsmetingen vanuit 

NOC*NSF, bijna te veel om op te noemen. Voor de Werkgroep Arbitrage verzorgt zij de 

support.  

  

Sandra is getrouwd met Frans en woont in Woerden.  

  

Michiel van der Eerden – Michiel is actief binnen de Werkgroep Arbitrage als 

vertegenwoordiger van alle regio’s. Dit was in het verleden een vrijwilligersfunctie op 

roulatiebasis tussen verschillende regio’s. Er is gebleken dat dit de continuïteit niet ten goede 

kwam en is er daarom voor gekozen dit bij hem onder te brengen.   

  

Zelf speelt Michiel geen Volleybal, zijn sport is triatlon. Als deelnemer en organisator van een 

triatlon-evenement heeft hij veel te maken met officials. In positieve zin merkt hij dat deze 

officials bij triatlon hetzelfde denken en doen als volleybalofficials.   

Het is een beroepsgroep met veel gedrevenheid en passie, iets waar we als Nevobo trots op 

moeten zijn en wat hem betreft meer moeten blijven uitdragen.  

   

Het doel van Michiel is te zorgen dat er regionaal meer aan arbitrage wordt gedaan, 

waardoor verenigingen worden geholpen en er al vroegtijdig hulp geboden kan worden aan 

officials die fluiten leuk vinden en ambitie hebben. Als we gezamenlijk zorgen voor een 

grotere regionale ‘vijver’, zullen er ook meer officials kunnen en willen doorstromen. De 

komende jaren zullen we er volgens Michiel voor moeten zorgen dat de regionale arbitrage 

net zoveel – en misschien wel meer – aandacht gaat krijgen als de nationale, waarbij we 

elkaar absoluut moeten kunnen versterken.  

  

Yolande Brada – Yolande, manager Arbitrage (ad interim) én voorzitter van de Werkgroep 

Arbitrage. Afkomstig uit de hockeywereld als voormalig nationaal en internationaal 

scheidsrechter, beoordelaar en scheidsrechterscoach én als voormalig manager Arbitrage bij 
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de KNHB heeft zij sinds eind vorig jaar de opdracht om onder meer te zorgen voor een 

nieuwe organisatiestructuur en beleid. Met de start van de nieuwe Werkgroep Arbitrage per 

1 augustus jongstleden heeft dit eerste al vorm gekregen.  

  

Haar doel is te zorgen voor rust en continuïteit, zowel binnen de vrijwilligersorganisatie als 

het bondsbureau. Haar streven is er vooral op gericht om dit in een positieve en 

constructieve samenwerking te doen; met de kadervrijwilligers, de collega’s en met de vele 

scheidsrechters en officials die haar passie voor de arbitrage delen.  

  

Sinds mei dit jaar woont zij samen met haar man weer in Leeuwarden. Als samengesteld 

gezin hebben zij 3 kinderen (en partners) én 5 kleinkinderen.  

 

 
Kalender  
2 september  digitale startbijeenkomst nationaal t/m Topdivisie  

5 september  digitale startbijeenkomst regionaal  

10 september  digitale startbijeenkomst Eredivisie   

17 september  digitale startbijeenkomst Lijnrechters  

23 september  start WK Volleybal Vrouwen  

24 september  uitnodiging nationaal t/m Topdivisie WK Volleybal Vrouwen 

25 september  uitnodiging Eredivisie WK Volleybal Vrouwen 

1 oktober  start Week van de Scheidsrechter  

1 oktober  uitnodiging regioscheidsrechters WK Volleybal Vrouwen 

 

 


