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Voor u ligt alweer de laatste IBA van het sei-
zoen 2016 en dit seizoen is weer omgevlo-
gen. Uiteraard feliciteer ik eerst Simone, An-
dré en Ron (lees verder meer). Terug kijkend 
wisten we vooraf dat het een zeer druk sei-
zoen met veel toernooien zou worden, waar-
bij het voor de aanwijzers een uitdaging zou 
worden om alle toernooien te bemensen. 
Dankzij de flexibiliteit van jullie is het bijna 
gelukt om elk toernooi van de juiste mensen 
te voorzien en ik wil jullie, maar zeker ook 

jullie partners bedanken hiervoor. 
Zoals jullie gehoord hebben is er in het kader van het verg-
roten van het spelplezier het nodige aangepast in de spelre-
gels voor de zaal. Ook voor het beachvolleybal gaan we de 
komende tijd inventariseren welke wijzigingen in de spelre-
gels of leidraad bij kunnen dragen aan het vergroten van het 
spelplezier voor alle betrokkenen en ook jullie me-
ning/suggesties zijn hiervoor van groot belang. Heb je sug-
gesties met betrekking tot het vergroten van het spelplezier, 
stuur deze dan naar spelplezier@nevobo.nl.  Mvgr André 

Spelregelvragen Leesplezier 

2016– nr 3 Informatie Beachvolleybal Arbitrage 

Scheidsrechters van het seizoen 

Op zondag 21 augustus 2016 werden twee beachscheidsrechters in het zonnetje gezet. André Leeuwis en Ron Ferwerda wer-
den uitgeroepen tot Scheidsrechter van het seizoen in resp. de Eredi-
visie- en 1e divisie beachvolleybal. Uit handen van André van der 
Mark, hoofd arbitrage beach en Joëlle Staps, directeur Nevobo ont-
vingen de heren lovende woorden, de oorkonde, het bijbehorende 
beeldje en uiteraard een Barneveldse versnapering.  

Na een mooi beachseizoen werd in Scheveningen, bij de Olympic 
Experience, de afsluitende bijeenkomst voor beachofficials georgani-
seerd.  

Een goed moment om een aantal personen extra aandacht te geven. 
Na zijn laatste eredivisie wedstrijd van 2016 mocht André Leeuwis 
zijn prijs in ontvangst nemen. Zijn start van het beachseizoen was 
ongelukkig. Een knieoperatie leek hem het gehele beachseizoen aan 
de kant te houden. Maar niets was minder waar. Zodra het enigszins 
mogelijk was zich in het zand voort te bewegen, was André al weer 
van de partij. Eerst als hoofdscheidsrechter en daarna floot hij weer 
vrolijk mee. Met zo’n instelling kunnen we niet om André heen, die 
verdient deze prijs. 

Ron Ferwerda is niet meer weg te denken van het strand. Alhoewel 
hij niet meer de allerjongste is, doet zijn tomeloze inzet niet onder 
voor zijn jongere collega’s. Ron is steeds vaker actief als hoofd-
scheidsrechter en is geslaagd voor de opleiding PvB beoordelaar. 
Flexibel en collegialiteit zijn woorden die hem passen als een jas. 
Daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen. Kortom een goed voor-
beeld voor al zijn collega’s, waardoor deze prijs op de juiste plek te-
recht komt. 

We feliciteren beide heren van harte met deze terechte uitverkie-
zing . Zonder deze vrijwilligers kunnen de Nevobo en de beachvolley-
ballers niet. André en Ron, dank voor jullie tijd, enthousiasme, kennis 
en kunde voor het beachvolleybal! 

1) Team A vraagt wegens een blessure een MTO aan. Terwijl 
deze bezig is (nog niet  veel tijd verstreken) geeft een speler 
van team B aan nodig naar de WC te moeten. In ons geval ging 
de speler er meteen vandoor, maar hoe dient dit officieel afge-
handeld te worden? En maakt het nog verschil of de speler 
terug is voor de MTO van team A is verstreken of pas daarna? 
 

2) Mag een medespeler een tweede MTO aanvragen ten be-
hoeve van de eerste speler die niet op tijd terug is van een 
toiletbezoek? 
 

3) Vlak na de toss geeft een van de spelers aan naar het toilet 
te moeten. Ze komt precies op het eindsignaal van de inspeel-
tijd terug. Omdat het nog in de inspeeltijd is, is hier geen MTO 
voor gegeven. Wat had moeten gebeuren als ze niet op tijd 
terug geweest zou zijn? 
 

4) Hoe vaak en wanneer licht je beide teams (en het medisch 
personeel) in over de verstreken tijd tijdens een MTO? 
 

5) Wanneer geef je welke tijden door en fluit je bij het inspe-
len? 

https://www.nevobo.nl/cms/download/932/Overzicht%20scheidsrechters%20van%20het%20seizoen.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/932/Overzicht%20scheidsrechters%20van%20het%20seizoen.pdf
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Een kort verslag van een prachtig weekend. Het NK beachvolleybal begon al op vrij-
dag, helaas ben ik als Nijmegenaar op de derde vrijdag in juli volop bezig om al die 
tienduizenden vierdaagse lopers een hart onder de riem te steken door zelf heel veel 
bier te drinken. Gelukkig is dat feest al ruim voor de avond tot een hoogtepunt geko-
men en had ik ruim de tijd om lekker lang te slapen en zaterdagochtend vroeg naar 
Scheveningen te rijden. 
Ik had een gevarieerd programma voor de boeg: zaterdag fluiten en zondag vlaggen 
bij de finales. Het mooie was dat Alex de Kok dit ook ging doen en we dus in hetzelf-
de schuitje zaten. We besloten er een mooi weekendje van te maken en hadden ge-
regeld dat we in het Stay Okay van Den Haag konden blijven slapen. 
 
Voor de tweede keer in mijn carrière mocht ik op het NK fluiten en het was super-
mooi om te doen. Hoewel de sportieve sfeer absoluut de boventoon voerde merkte 
je toch dat de spanning er goed in zat en je als scheidsrechter goed moest opletten. 
Goed kijken naar de non-verbale communicatie tussen de spelers en proberen kort in 
te grijpen voordat de sfeer grimmig wordt. Niet makkelijk, wel uitdagend! Die avond hebben Alex en ik de tapkraan en de vet-
pan in het Hostel flink op de proef gesteld. Met uitstekend resultaat. Gelukkig is een echte scheidsrechter niet alleen `s avonds 
een man. Die ochtend zaten we al vroeg fris aan het ontbijt waar Alex nog een echte Magikarp voor me gevangen heeft. Heer-
lijk smullen. 
 
Op zondag hebben wij onze lijnrechterskills mogen tonen bij de finales. Supermooi om de scheidsrechters te ondersteunen 
met kleine en grote gebaren. Ik kan het elke scheidsrechter aanraden om een keer te doen. Het is erg vermoeiend maar leuk! 
Alex heeft ons, als `International Linejudge`, een korte clinic gegeven waarna we volledig voorbereid waren. Chantal debuteer-
de als lijnrechter en ook onze nieuwe scheidsrechter Joost van Anrooij stond weer te shinen. We hebben allemaal geconcen-
treerd staan vlaggen, want het is met die bloktouches net als met Pokemon: Gotta catch`m all!! 

Gotta catch`m all !!  door Jelle Zwaag 

… antwoorden spelregelvragen 

Hall of arbiters dit keer omgedoopt tot hall of fame 

1) Officieel mag een speler tijdens de MTO niet de speelzone cq spelersarea verlaten, tenzij de eerste scheids daar toestem-
ming voor geeft. Praktisch zou ik het toestaan maar de speler er op wijzen dat wanneer hij niet tijdig terug is hij een MTO ge-
noteerd krijgt. Dit heeft nationaal geen gevolgen. Internationaal wel.  
 

2) Volgens regel 17.1.2. wordt een team incompleet verklaard als een teamlid niet tijdig terug is op het veld. Als ze nog een 
time out hebben zou het team deze in kunnen zetten maar in principe zijn ze incompleet.  
 

3) Zie casebook 4.1.2. Het vertraagd de normale gang van de wedstrijd, derhalve wordt er een medical time out toegekend. 
 

4) Het is gebruikelijk om elke minuut aan te geven aan speler en verzorger, aflopend van 5 naar 1 minuut. 
 

5) Indien er geen speciale verzoeken zijn geven we 1 minuut aan (voor het serveren) en fluiten aan het eind van de inspeeltijd. 
De spelers gaan naar hun stoelen, de officials gaan naar hun posities. Na 1 minuut fluit de 1e sr. de spelers naar de achterlijn. 

Tijdens de afsluitingsbijeenkomst is er uiteraard aandacht besteed aan enkele fameuze gebeurtenissen of bijzonderheden. Een 
woord van dank werd gericht aan Mickey van Asdonck die te kennen heeft gegeven na zijn eerdere sabbatical niet terug te 
willen komen als beachscheidsrechter. Jack Barentse heeft onze geïnformeerd te gaan afbouwen en graag ingezet te willen 
worden als begeleider. Simone Zwaga werd uiteraard gefeliciteerd en heel veel succes en spelplezier gewenst na het slagen 
voor de internationale cursus. We zijn trots op haar. Er was een bijzonder moment met een bloemetje voor Ronald van der 
Linden die speciaal naar Scheveningen was gekomen om dit mee te maken, alles nauwgezet volgt en weer op de goede weg 
terug is. Tenslotte is een woord van dank uitgesproken aan Joëlle Staps die afscheid neemt als directeur van de Nevobo. Zij 
heeft mede aan de basis gestaan van de Beleidsvisie arbitrage en ontwikkelingen binnen arbitrage altijd heel erg gesteund. 
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Onze (ondersteunende) officials actief in het buitenland 

Naast enkele internationale scheidsrechters (Bas, Marcel, Simone) hebben we in Nederland ook nog vrijwilligers 
die in het buitenland actief zijn in andere functies. Naast dat het voor hen een geweldige belevenis is, brengt erva-
ring vanuit het buitenland de Nederlandse beachvolleybal arbitrage (ondersteuning) naar een hoger niveau. 

In de vorige editie van de IBA hebben jullie al een stukje kunnen lezen over Bert (referee delegate), van Myrthe 
(scorer), Rijk (courtmanager/scorer) en Alex (linejudge) over wat ze dit seizoen hebben meegemaakt. Dit keer is de 
beurt aan Joep en weer een leuke bijdrage van Rijk. 

De enerverende zomer van Joep van Iersel als Technical Supervisor 

Deze zomer mocht ik in 4 toernooien van de FIVB Technical Supervisor 
zijn. Ik ben in Doha, Lucerne, Hamburg en Porec geweest, achtereenvol-
gens een Open, een WK onder 21 jaar en 2x een Major. Uitermate ver-
schillende toernooien. Bij een Open, ben je op jezelf aangewezen, samen 
met de Referee Delegate en de Media Delegate, als enige vertegenwoor-
digers van de FIVB, terwijl bij Majors de top van de FIVB acte de présence 
geeft . Omdat dit jaar het WK in Zwitserland gehouden werd, was ook 
daar de FIVB aanwezig. Je staat dan in wel erg direct contact met FIVB 
office in Lausanne. Dat heeft voordelen van snel schakelen, maar kan ook 
stressmomenten opleveren, die er niet zijn als de FIVB zelf niet aanwezig 
is. 

Wat doe je als Technical Supervisor? Die vraag wordt me regelmatig 
gesteld als ik op de tribune zit te kijken naar wedstrijden. In feite is het 
grootste deel van mijn taak geregeld als ik de tijd heb om te kijken naar 
wedstrijden. Op het moment van de publicatie van je aanstelling, begint 

het toernooi. En  als je er 4 hebt moet je echt goed per toernooi scheiden wat de afspraken zijn. 

Op het HK van de FIVB, is er altijd één persoon verantwoordelijk voor je toernooi en daar heb je dan ook het meeste contact 
mee. Deze assistenten mogen van de grote baas van het Beachvolleybal Angelo Squeo, 1x per jaar een toernooi uitzoeken 
waar ze mee naar toe mogen, om te proeven waar ze eigenlijk voor werken. Ik had het genoegen Lara in Lucerne een week bij 
me te hebben en Maria in Hamburg. Ik was blij de contacten op deze manier te intensiveren. Je kunt ze in het werkveld laten 
proeven van de vragen die we tegenkomen, verzamelen en pas aan hun voorleggen als ik er zelf niet uitkom. Was een prima 
ervaring voor beide partijen. 

Waar wordt je van in kennis gesteld als Technical Supervisor:   ALLES!, van de shipment van de ballen en de palen uit China, 
tot logistieke afspraken met de gemeentes in kwestie, verzekeringen, TV afspraken, maar wat het belangrijkste is voor het ver-
loop van een goed toernooi: het wedstrijdschema. Bij elk toernooi heb je te maken met de Competition Director en de Tourna-
ment Director, die samen met jou alle argumenten op tafel leggen, waarom ze gekozen hebben voor die of die opzet, die en 
die tijden, en gezamenlijk leg je dan het eindproduct voor aan de FIVB. 

Gelukkig heb ik als Competition Director van het WK van 2015 een streepje voor bij de FIVB en wordt mijn inzicht nooit be-
twist. Sterker nog, ik word gevraagd of Competition Programma’s van andere toernooien waar ik niet nabij betrokken ben, 
nader te bekijken en te becommentariëren voor de FIVB. Aan het  Programma van de  World Tour Finals 14-18 september in 
Toronto heb ik acting aan mee mogen werken. 12 teams, 4 poule van 3, winnaar slaat een ronde over, nummers 2 en 3 spelen 
tegen een andere nummer 2 of 3 van een andere poule voor een plaats in de kwart finales. Geen poules van 4 meer. Mogelijk 
een optie voor komende seizoenen? 

Als TS kom je als eerste aan op een toernooilocatie. Je krijgt een rondleiding en bespreekt van alles wat nog NIET klaar is en 
maakt kennis met de Key Persons. Voor mij zijn dat: Tournament Director / Competition Director / en de BVIS operator. Die 
moeten wat mij betreft vanaf de dag dat ik aankom aanwezig zijn. De Referee Delegate komt een dag later en dat is ook het 
tijdstip dat de Referee Manager er moet zijn en de bal checker. 

Verder is het op locatie trouble shooter spelen. Je moet snel maar fair problemen op zien te lossen, rekening houdende met 
alle belangen. Van de stad, van het transport, van de logistiek op de locatie, van de beveiliging, van de catering vooor iedereen, 
voor onderdak op locaties van court personeel, voor het drogen van alles wat nat wordt, ALS we regen hebben. (Zijn we in Ne-
derland inmiddels wel gewend). Verder plan je samen met de Competition director het wedstrijdschema, rekening houdende 
met TV en met de teams uit dat land afkomstig. Tegen het einde dien je de prijsuitreiking door te nemen, eerst theoretisch en 
dan meestal op de voorlaatste dag ook een praktische training. 

Na de finale en de prijsuitreiking, dien je je rapport te laten ondertekenen door de lokale Volleybalbond en de Toernooi Direc-
teur. Dit dient dan binnen 24 uur bij de FIVB op het bureau te liggen, samen met alle boetes die je gegeven hebt (mijn record 
was in Hamburg 24.000 Dollar)  en alle Medical Time Outs die dat toernooi aan de orde zijn geweest, omdat die geregistreerd 
moeten worden. 
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Simone Zwaga geslaagd tijdens de internationale cursus 

Geslaagd! Dat was natuurlijk het doel in Liechtenstein, slagen 
voor de IRCC (International Refereeing Candidate Course). Dit 
ging niet zonder vallen en opstaan. 
 
Op zaterdag vloog ik naar Zurich. Ik kwam tegelijk aan met een 
Spaanse scheidsrechter die ik al kende van een WEVZA (West 
Europese federatie) toernooi. De rit naar Liechtenstein was 
prachtig, bergen met sneeuw en de vertrouwde koeien met bel-
len liepen overal rond. Aangekomen in het hotel konden we kort 

acclimatiseren alvorens we gezellig uiteten gingen met alle andere scheids-
rechters die al aangekomen waren. Ze kwamen uit alle uithoeken van de 
wereld; Van Fiji tot Oman, van Zweden tot Servië. Op zondag begonnen we dan echt. We kregen eerst de geschiedenis van de 
FIVB voorgeschoteld waarna we als teambuildingsopdracht gingen wandelen in de mooie bergen rond Lichtenstein. We gingen 
met een stoeltjeslift omhoog tot 2000 meter waarna we wandelend weer afdaalde. We deden hier iets langer over dan ge-
pland waardoor we meteen de eerste dag langer door moesten. 
 
De maandag en dinsdag waren volledig gefocusseerd op de theorie. Dat wil zeggen regels en richtlijnen. Als je de juiste Engelse 
bewoording niet wist dan werd je daar streng op aangesproken. Na drie dagen zat het stress niveau dus al aardig hoog en had-
den we nog niet eens een wedstrijd gefloten.  
Op dinsdag avond hadden we dan onze theorie test. Helemaal bang gemaakt van te voren viel de test nog reuze mee. Ook op 
dit toernooi kregen we een medische keuring. Dat was wel even schikken. Waar ik thuis altijd mijn buikomvang zonder kleding 
opmeet moest ik alles nu aanhouden. Met maar 3 centimeter speling was dit een reality check. Terug in Nederland meteen 
maar weer gaan diëten. 

Toen was het eindelijk woensdag en begon het toernooi. Woensdag was de kwalificatie 
voor de dames. Meteen voelde ik de stress afnemen. Fluiten is wat ik leuk vind, mijn 
passie. Het waren erg lange dagen. Briefing om 7.30, 8.00 op het veld, 9.00 eerste wed-
strijd en om 21.00 de laatste onder kunstlicht.  
Donderdag en vrijdag hadden we een 50 minuten schema wat totaal niet haalbaar 
bleek. We hadden meestal drie wedstrijden op en dan twee af. Je begon als eerste, 
vervolgens tweede en daarna als teller/lijnrechter. Het praktijk gedeelte van de oplei-
ding bestond uit een beoordeling op je prestaties als eerste scheids, tweede scheids, 
teller, assistent teller en lijnrechter. 
Doordat Sophie en Jantine ook meededen aan het toernooi was het op de finale dag 
van de dames steeds afwachten welke wedstrijden ik mocht doen. In het finale week-
end kregen we meestal pas een uur voor de wedstrijd te horen of je een functie had. 
Dat zorgde bij iedereen voor veel onrust en spanning. Als je de wedstrijd om 13 uur 
moest fluiten dan moest je dus heel snel gaan lunchen. Wat ook weer vijf minuten lo-
pen was van het hoofdveld.  
 
Ik heb de bronzen finale mogen fluiten. Een hele eer. Leuke anekdote is dat de meiden 
die derde zijn geworden tijdens de Swatch Mayor World tour in Klagenfurt ook derde 
zijn geworden. We wisten dat het toernooi sterk bezet was omdat er weinig andere 
toernooien die week waren.  Na de mannenfinale op zondag kregen we een uur de tijd 

om ons klaar te maken voor een gala diner. Hier zouden we te horen krijgen of we waren geslaagd. Iedereen was moe en ge-
spannen. Maar aan de andere kant was iedereen ook opgelucht en vrolijk want het zat er op. We kregen om 22 uur s’avonds te 
horen dat we allemaal waren geslaagd. Een hele mooie prestatie waar we als groep trots op mogen zijn. We hebben elkaar de 
hele week ondersteund en geholpen het beste uit de cursus te halen. Vrienden voor het leven! 
 
Ik was mentaal en fysiek zo moe dat ik voor mijn terugvlucht bij de verkeerde gate stond te wachten. A56 of A65, klein verschil 
lijkt me. Gelukkig had ik het op tijd door en ben ik op de terugvlucht lekker in 
slaap gevallen tijdens de korte vlucht naar huis. 
Nu ben ik eerst kandidaat internationaal scheidsrechter. Ik krijg elk jaar 1 toer-
nooi aangewezen. Dit zal in principe altijd een onder 23 of lager toernooi zijn 
bijvoorbeeld een EK <20 of WK <19. Hier moet ik handtekeningen verzamelen. Ik 
heb van twee FIVB instructeurs een handtekening nodig waarna ik wordt geëva-
lueerd.  
Hier heb ik 5 jaar de tijd voor. Wat wel in mijn voordeel werkt is dat Nederland 
internationale toernooien organiseert en ik daar dus wel gewoon als lokale 
scheidsrechter op aangewezen kan worden naast de andere toernooien. Wie 
weet sta ik op het EK in 2018 dus wel gewoon de poule fase te fluiten. Fingers 
crossed! 
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Mijn naam is Julia Wouters (20). Op mijn 7e ben ik begonnen met 
zaalvolleybal, waar ik al regelmatig als bijdehand guppy onder de 
scheidsrechtersstoel stond om verhaal te halen over bepaalde 
beslissingen ;-).  

Op mijn 16e ben ik voor het eerst gaan beachvolleyballen en heb 
ik dit twee jaar gecombineerd met zaalvolleybal voordat ik ervoor 
koos om deze mooie sport full-time te gaan beoefenen bij Beach-

volleybal team Nederland.  

Ongeveer een maand geleden ben ik uit Beachvolleybal team Nederland 
gestapt om mijn eigen weg te gaan, omdat ik denk hiermee sneller te groei-
en dan dat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Op het moment train ik in 
Rotterdam bij Richard de Kogel en heb het hier erg naar mijn zin. 

Dit seizoen is voor mij redelijk succesvol geweest. Meerdere keren de ere-
divisie/toptoernooi gewonnen en mogen proeven van de World Tours.  
Maar ik zou mijzelf niet zijn als ik nog niet tevreden was, ik wil meer.. meer 
trainen, harder trainen, beter trainen, noem het maar op.  

Mijn doel voor nu is de Olympische Spelen, gecombineerd met de beste 
beachvolleybalster worden.. maar als het goed is valt dit automatisch sa-
men ? . 

Genoeg over mijzelf.. over naar de Nederlandse scheidsrechters, om voor-
op te stellen dat zij allemaal erg gezellig zijn. Maar daar kopen jullie natuur-
lijk niks voor. Waar wat mij betreft verbetering in kan is het volgende: 

 Minder laten beïnvloeden wanneer spelers/speelsters het ergens niet 
mee eens zijn, behalve als jij het hier echt mee eens bent natuurlijk.  

 Ik snap dat jullie er ook niet altijd zin in hebben en liever lekker thuis zitten , maar sommige scheidsrechters fluiten wel 
heeel erg gehaast. Wij hebben het ook zwaar ;) 

Een goed puntje vind ik dat ik zie dat er de laatste tijd sneller gele/rode kaarten worden uitgedeeld waar nodig.  Zeikt een 
speler/speelster, niet te lang wachten en gewoon een kaart geven.  Zorg dat je als scheidsrechter boven de speler/speelsters 
blijft staan.  Als daar dan een kaart voor nodig is, dan is dat zo.  

Als allerlaatst wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en harde werk tijdens alle toernooien, respect hiervoor.  

Geef de “beach balpen” aan: Julia Wouters 
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BVS4 geslaagden 

Zoals gebruikelijk verwelkomen we onze nieuwe collega’s graag 
officieel tijdens de afsluitingsbijeenkomst.  
 
Uit handen van de coördinator 
deskundigheidsbevordering 
Arjen de Frel ontvingen Her-
man Polinder, Colin Meijer en  
Joost van Anrooij het bijbeho-
rende certificaat. Daarmee zijn 
zij kandidaat nationaal beach-
scheidsrechter. Gezien het aan-
tal gefloten wedstrijden en de 
resultaten zal dat “kandidaat’” 
snel verdwenen zijn. Aardige 
bijkomstigheid is dat Colin zo 
de smaak te pakken heeft dat 
hij zich ook heeft aangemeld 

voor de VS4 opleiding zaalscheidsrechter. Herman is dat al lang en ziet beach als een waar-
devolle uitbreiding van zijn arbitrage skills. Joost is voor iedereen inmiddels een bekende 
beachlijnrechter en in die functie was hij dan ook actief tijdens het afgelopen NK. Wij wen-
sen hen veel spelplezier en succes in hun beach carrière.  
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Dit jaar werd van 5 t/m 10 Juli in Gstaad wederom een 
beachtoernooi in het kader van de Swatch Major series ge-
houden en tijdens dit toernooi vond een kleine reünie plaats 
van enkele medewerkers van het WK in Apeldoorn. 
Vanuit Nederland waren Hans Stijf, Myrthe Veenhoven en 
ikzelf met de auto naar Zwitserland gereden. Daar zagen we 
dat van de scheidsrechters, die in Apeldoorn aanwezig wa-
ren, Sandra Deveza (Portugal) en Jonas Personeni 
(Zwitserland) in Gstaad aanwezig waren en Geir Dahle 

(Noorwegen) als assistant referee delegate aangewezen was. We heb-
ben tijdens dit toernooi enkele mooie herinneringen op kunnen halen 
van het prachtige WK van vorig jaar. 
Het toernooi in Zwitserland werd ook gebruikt om enkele nieuwe za-
ken ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio uit te testen. Iets 
wat misschien niet zo snel zal opvallen als je naar een wedstrijd kijkt is 
dat de ballen door de ballenkinderen niet meer naar de serveerder 
worden aangegooid, maar dat ze naar de serveerder toelopen en de bal aan hem/haar geven. Het lijkt misschien een klein 
verschil, maar tijdens de wedstrijden viel het mij op dat hierdoor het spel sneller weer hervat kon worden. Een serveerder kon 
vroeger nog wel eens weg kijken van de ballenkinderen, maar nu stond het kind vlak bij en gaf hem/haar de bal in de hand. 
Het spel werd hierdoor toch wel sneller en als ze het kind negeerden volgde al snel een waarschuwing voor spelophouden. 
 

Een meer in het oog springende verandering was dat de spelers op het center court de mogelijkheid kregen om een challenge 
aan te vragen als ze dachten dat de scheidsrechter een fout had gemaakt. Er waren slechts een paar zaken waar een challenge 
aangevraagd mochten worden nl:  
- blok touche, net fout, bal in/uit, service voetfout.  
 

Hiervoor stonden een groot aantal camera’s langs het veld en dit beïnvloede ook het werk van de lijnrechters. Soms moesten 
ze zich op een andere plaats opstellen, omdat ze voor de camera stonden. Tijdens de wedstrijden werd verschillende keren 
gebruik gemaakt van het recht op een challenge. Een aantal keren kwam de uitslag vrij snel, maar soms duurde het ook vrij 
lang. Daarnaast werden er soms beelden op het scherm getoond, die je deden afvragen of de uitslag van de challenge wel 
correct was, maar dan hoorde je later dat vanuit een andere positie wel duidelijk was, maar dat deze beelden niet zo goed 
waren dat ze getoond konden worden. Toch denk ik dat de challenge een goede zaak is, want het is een ondersteuning van de 
scheidsrechter, waardoor bijna niet waar te nemen zaken recht gezet kunnen worden. Met sportgroeten, Rijk. 

Kleine reünie van het WK in Apeldoorn in Zwitserland 

I-BA-mail 

Bijzondere gebeurtenissen 

Tijdens 
het eredi-
visie toer-
nooi in 
Vrouwen-
polder is 
op de 
zondag, 
na 1,5 
dagen 
spelen 
veld 2, 
tijdens 
een wed-
strijd 

afgekeurd. Tijdens een rally stootte een 
speler met zijn voet op een hard obstakel. 
Wat bleek: het obstakel was een meet-
paal van Rijkswaterstaat, waar de 
“zandhoogte” op vermeld stond. Omdat 
de bovenkant van deze meetpaal slechts 
10 cm onder de oppervlakte lag is beslo-
ten om het veld of te keuren. De wed-
strijd is verder gespeeld op een ander 
veld. 

Dat je ook als hoofdscheidsrech-
ter geblesseerd kunt raken over-
kwam Ron Ferwerda. Zo zit je 
rustig op een bankje je werk te 
doen, zo staat iemand anders op 
die aan de andere kant van het 
bakje zat en is het bankje onder 
je verdwenen. Met als gevolg een 
grote schaafwond die om dan in 
stijl te blijven goed in blauw ver-
band gepakt werd. 

Aangetroffen bij één 
van de beachvelden: 
een zeiknat in blauw 
gekleed persoon 
voorzien van Nevobo 
logo’s. Hoe droog je 
zoiets?  

Begeleiding bij de 
huishoudelijke 
dienst? 
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NK beachvolleybal 

Ondanks dat het weer ‘s morgens zwaar te wensen overliet, de zondag 
niet de ideale keuze bleek voor het Nevobo event tijdens de Olympic 
Experience waardoor er maar een beperkt deel van de genodigden 
kwam opdagen, de entourage om ons heen al vroeg afgebroken werd en 
we moesten improviseren met de ruimte, was de afsluitingsbijeenkomst 
een geslaagde informele bijeenkomst. Joëlle Staps nam nog even het 
woord richting scheidsrechters en Joep sloot de bijeenkomst af met een 
primeur: Nederland heeft in 2017 de eerste indoor beachvolleybal FIVB 
Worldtour. 

Met echte warme zonnige beachvolleybal omstandigheden werd het NK beachvolleybal gedurende drie dagen in Schevenin-
gen gehouden. Dit jaar viel de datum wat vreemd vanwege de Olympische spelen, deden de Rio gangers zelf niet mee maar 
was het zeker een enerverend toernooi. Naast het beachstadion lagen de buitenvelden er goed bij en was in het beachstadion 
op zondag één veld neergelegd met zitruimte voor het publiek in het stadion. Daardoor kon het publiek de finales van heel 
dicht bij beleven en ontstond een geweldige sfeer.  Onder leiding van de hoofdscheidsrechters Bert en Ramon hebben we met 
een wisselende scheidsrechter bezetting en enkele primeurs bij de ondersteunende officials arbitragetechnisch een goed toer-
nooi neergezet. Wel was het even wennen dat het NK niet zoals gebruikelijk het seizoen afsluitende evenement was. 

Wereld primeur FIVB voor Nederland 

Met speciale dank aan Pim Waslander voor de foto’s van de uitreikingen tijdens de afsluitingsbijeenkomst. 


