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Leidraad 3.3 
Bevoegdheid tot leiden van wedstrijden 
 

WR artikel 3.1.8.2, 3.1.8.4, 3.2.8.2, 3.3.8.2, 3.5.8.2 en 3.6.6.2 

Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden in de competitie wordt een leidraad 

opgesteld door de 

Organisator. 

datum vaststelling:   1 april 2023 

door: Managers Competitie & Arbitrage 

___________________________________________________________________________ 

Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden in de competitie wordt een leidraad 

opgesteld door de Organisator. 

 

 

Scheidsrechters die worden aangewezen door de Nevobo of vereniging zullen in alle gevallen 

moeten beschikken over een geldige scheidsrechter licentie. Een hoger gecodeerde 

scheidsrechter mag altijd een lagere wedstrijd fluiten.  

Indien een scheidsrechter niet is opgekomen, wordt de 1e scheidsrechter vervangen door de 

2e scheidsrechter en wordt de 2e scheidsrechter vervangen door een scheidsrechter met een 

licentie die maximaal één niveau lager ligt. Indien de vervangende scheidsrechter over een 

aanwijscode beschikt die twee of meer niveaus lager is dan de vereiste aanwijscode mogen 

de teams deze vervangende scheidsrechter weigeren. 

 

Als deze vervangende scheidsrechter wordt geaccepteerd is het niet meer mogelijk om 

hiertegen nog bezwaar in te dienen. Van zowel een vervanging als weigering dient altijd voor 

aanvang van de wedstrijd schriftelijk melding te worden gemaakt op het Digitale 

Wedstrijdformulier (DWF).   

In onderstaand overzicht is vermeld over welke licentie men moet beschikken en door wie de 

scheidsrechter wordt aangewezen: 

 

Indoor 

Licentie Bevoegdheid (maximaal) Behaald na 

N1 Bevoegd en beschikbaar voor de Nevobo om 

wedstrijden te leiden in de Eredivisie en Topdivisie, 

zowel 1e scheidsrechter als 2e scheidsrechter 

Afgeronde VS4 opleiding met 

PvB op 1e divisie of 2e divisie, 

daarna via promotie 
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N2 Bevoegd en beschikbaar voor de Nevobo om 

wedstrijden te leiden in de Eerste divisie en Tweede 

divisie heren, zowel 1e scheidsrechter als 2e 

scheidsrechter 

Afgeronde VS4 opleiding met 

PvB op 1e divisie of 2e divisie. 

O.4 Bevoegd en beschikbaar voor de Nevobo om 

wedstrijden te leiden in de Eerste divisie en Tweede 

divisie heren, zowel 1e scheidsrechter als 2e 

scheidsrechter 

Deelnemer aan de VS4 

opleiding. 

R1 Bevoegd en beschikbaar voor de Nevobo om 

wedstrijden te leiden in de 2e divisie dames en 3e 

divisie, zowel 1e scheidsrechter als 2e 

scheidsrechter 

Afgeronde VS3 opleiding met 

PvB op 3e divisie niveau (of 

via promotie). 

R2 Bevoegd en beschikbaar voor de Nevobo om 

wedstrijden te leiden in de Promotieklasse, zowel 

1e scheidsrechter als 2e scheidsrechter 

Afgeronde VS3 opleiding met 

PvB op Promotieklasse 

niveau.  

R3 Bevoegd en beschikbaar voor de Nevobo om 

wedstrijden te leiden in de 3e divisie en/of 

Promotieklasse, zowel 1e scheidsrechter als 2e 

scheidsrechter 

Deelnemer aan de VS3 

opleiding. 

V1 Bevoegd om wedstrijden te leiden in de 2e divisie 

dames en 3e divisie, niet beschikbaar/inzetbaar 

voor de Nevobo. 

Afgeronde VS3 opleiding met 

PvB op 3e divisie niveau (of 

via promotie). 

V2 Bevoegd om wedstrijden te leiden in de 

Promotieklasse, niet beschikbaar/inzetbaar voor de 

Nevobo. 

Afgeronde VS3 opleiding met 

PvB op Promotieklasse 

niveau.  

V4 Bevoegd en beschikbaar voor eigen vereniging om 

wedstrijden te leiden in de 1e, 2e klasse en de 

Topklasse A- en B- jeugd.  

Vaardigheidstraining met een 

goed gevolg afgelegde toets 

via www.volleybalmasterz.nl.  

V6 Bevoegd en beschikbaar voor eigen vereniging om 

wedstrijden te leiden in de 3e klasse en lager en 

jeugdwedstrijden m.u.v. de Topklasse A- en B- 

jeugd. 

Met goed gevolg afgelegde 

toets via 

www.volleybalmasterz.nl of 

voorloper (instaptoets). 

 

http://www.volleybalmasterz.nl/
http://www.volleybalmasterz.nl/
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PD- en beslissingswedstrijden: 
In het geval van PD- en beslissingswedstrijden worden de scheidsrechters door de Nevobo 

aangewezen. 
 
 

 

Bekertoernooi 

Nationaal Beker 

toernooi voorronde, 

t/m kwartfinale 

minstens 1 van beide 

scheidsrechters met codering van 

de klasse van het laagst spelend 

team (minimaal O.4) en 1 van beide 

scheidsrechters met codering van 

de klasse van het hoogst spelend 

team 

 

Nationaal Beker 

toernooi halve finale en 

finale 

Beide officials Eredivisie of 

Topdivisie 

 

Regionaal A- categorie 

(A-groep) 

Codering op basis van het hoogst 

spelende team. Arbiters worden 

aangewezen door de Nevobo. 

 

Regionaal B- categorie 

(B- groep) 

Codering op basis van het hoogst 

spelende team. Arbiters worden 

aangewezen door de vereniging. 

In Zuid: ook aangewezen door de 

Nevobo. 

 

Regionaal C- categorie 

(C- groep) (incl. 

recreanten) 

Codering op basis van het hoogst 

spelende team. Arbiters worden 

aangewezen door de vereniging. 

In Zuid: ook aangewezen door de 

Nevobo. 

 

Finale groep A Codering op basis van het hoogst 

spelende team. Arbiters worden 

aangewezen door de Nevobo. 
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Finale overige groepen Codering op basis van de klasse van 

het hoogst spelende team. Arbiters 

worden aangewezen door de 

Nevobo en/of in overleg met de 

organiserende vereniging. 

 

 

 

Nationale Open Jeugdkampioenschappen 
Jeugd    A   B   C   CMV 

Voorronde   R3/-   R3/-   vereniging/-  vereniging/- 

Halve finale  O4/O4   R1/-   R2/-   vereniging/- 

Finale    O4/O4   O4/O4   R1/-  vereniging/-- 

 

Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen 
Jeugd    A   B   C    

Finale    O4/O4   R1/-   R2/-    

 

Zitvolleybal 
Scheidsrechters in het bezit van de licentie zitvolleybal scheidsrechter. 

 

Beachvolleybal 
Eredivisie     licentie beachvolleybal scheidsrechter of Internationale / 

N1      Beach scheidsrechters 

Overige klassen    geen bijzondere eisen 

Nationale Jeugdkampioenschappen (volgt) 

 

 

 

 


