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Op een rijtje:  

• Er was opvallend veel overeenstemming over de besproken onderwerpen. 

Waaronder over het feit dat iedereen scheidsrechters als onderdeel van het spel 

beschouwt. Met alle consequenties die dat met zich meebrengt, zoals het opleiden 

van scheidsrechters.  

• Samenwerking tussen verenigingen en het bondsbureau is heel hard nodig om meer 

scheidsrechters opgeleid te krijgen en vervolgens voor verdere ontwikkeling van deze 

groep.  

• Die ontwikkeling stagneert nu vanwege de onvrede bij verenigingen over de huidige 

leveringsplicht. Op het bondsbureau wordt momenteel gewerkt aan een aangepast 

plan rondom dit onderwerp. Om clubs te stimuleren scheidsrechters mede op te 

leiden voor nationaal niveau, is het van belang dat ze vervolgens niet gestraft moeten 

worden door het kwijtraken van punten. 

• Veel scheidsrechters willen bijvoorbeeld vanwege de sociale contacten graag ook zelf 

blijven spelen. We moeten met z’n allen kijken hoe we dit in de toekomst anders of 

beter kunnen organiseren. 

• Bijna iedereen heeft positief gereageerd op de stelling dat iedereen binnen de 

volleybalwereld een spelregeltoets moet maken. Iedere vereniging zou dit moeten 

organiseren. Wel moeten we dan nadenken over:  

o Vanaf welke leeftijd? 

o Hoe lang zijn toetsresultaten houdbaar? 

o Het betrekken van coaches en ouders 

o Toetsvragen per niveau. In dit kader is ook gesproken over het huidige 

Volleybal Masterz dat volgens velen niet goed aansluit bij de doelgroep, 

omdat de vragen te moeilijk zijn en deze op regioniveau vaak nagenoeg niet 

voorkomen. 

• Verenigingen willen graag meer informatie ontvangen over bijscholingen voor 

verenigingsscheidsrechters, ze ervaren wat dat betreft nu een communicatiekloof.  

• Iedereen is het erover eens dat begeleiding van scheidsrechters, vooral de starters en 

jeugdigen, van essentieel belang is. Een van de aanwezigen namens studentenclubs 

meldde dat zij een supergoed functionerend buddysysteem inzetten, dat niet alleen 

goed is bij aanvang van iemands fluitcarrière, maar ook voor de verdere ontwikkeling. 

• Verenigingen missen de informatie over de jaarlijkse spelregelwijzigingen, vooral ook 

voor de lagere niveaus. Men wil de spelregelkennis bij iedereen graag verhogen en er 
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zijn mooie ideeën langsgekomen om dat te organiseren door middel van gezellige 

activiteiten bij verenigingen, zoals een quiz ‘petje op, petje af’, maar er zijn nog veel 

meer van dit soort ludieke bijeenkomsten te organiseren. 

• Het enthousiasme en de positiviteit van de aanwezige verenigingen werkte 

aanstekelijk en door de afdeling Arbitrage van de Nevobo worden alle onderwerpen 

meegenomen om daar waar mogelijk onderdelen verder uit te werken. 

 

De belangrijkste stappen voor 2023 zullen zijn: 

• Herzien plan voor de leveringsplicht 

• Opvolger Volleybal Masterz met inachtneming van de gemaakte opmerkingen 

• Meer communicatie over werving van scheidsrechters 

 


