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Voorwoord 
 
Sinds de zomer van 2012 mogen wij als voorzitter en vice-voorzitter mede invulling geven aan 
het beleidsterrein arbitrage binnen de Nevobo. Samen met vele andere vrijwilligers en 
natuurlijk alle officials in het land trachten we samen week in week uit alle 
(beach)/(zit)volleybalwedstrijden in goede banen te leiden. Dat kost veel tijd en energie, maar 
levert ook een hoop voldoening op. 
 
Gaandeweg de jaren merkten we echter dat een overkoepelende beleidsvisie en plan 
ontbraken. Hierdoor ontstonden vragen en irritaties bij officials, ging kostbare energie van 
dierbare vrijwilligers verloren en waren we zelf af en toe zoekend in de keuzes waar we voor 
stonden. 
 
In dat licht zijn we zeer blij en trots dat dit (lijvige) document tot stand is gekomen. Een 
document dat niet alleen richtinggevend, maar ook inspirerend zal werken.  
 
Met de keuze dat spelplezier te allen tijde voorop dient te staan voor spelers, coaches, 
toeschouwers maar ook de official wordt een nieuwe weg ingeslagen. Een weg die aansluit bij 
de veranderende wereld om ons heen en bij de veranderende behoeften van de volleyballer. In 
de kern komt het neer op (daar waar mogelijk) minder regulering en meer ruimte voor het 
spel. Dat vergt een andere positionering en opstelling van de official en gedrag van spelers en 
coaches. Het is dan ook niet een visie die morgen gerealiseerd is, maar het versterken van een 
beweging die volleybal-breed reeds is ingezet. 
 
Als leden van het Beleidsteam Arbitrage omarmen we deze beweging stevig. De komende 
jaren willen wij eraan bijdragen dat alle officials toegerust zijn om vanuit het nieuwe 
gedachtegoed te fluiten of te vlaggen. We willen er aan bijdragen dat we met arbitrage nog 
beter gaan aansluiten bij de behoefte van de volleyballer en tevens dat de afstand tussen 
speler/coach en scheidsrechter verkleind wordt. Wij geloven daarmee de sport voor iedereen 
nog leuker te maken en hopen dat veel leden ons steunen in deze beweging. 
 
   
Namens het Beleidsteam Arbitrage 
 
Joep van Iersel, voorzitter 
André van der Mark, vice-voorzitter 
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Inleiding 
Voor u ligt de beleidsvisie arbitrage 2020 van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Een 
beleidsvisie die zich uitstrekt tot 2020 en waar lang over nagedacht en lang aan gewerkt is. 
Dat is niet vreemd gezien de prominente positie die arbitrage inneemt binnen de 
volleybalsport. Want niet alleen zijn binnen dit beleidsterrein de meeste vrijwilligers actief 
(circa 15.000 kaderleden en gediplomeerde scheidsrechters en circa 11.000 leden met een 
spelregelbewijs). Ook heeft de visie op arbitrage een grote impact op veel verschillende 
groepen mensen die betrokken zijn bij de volleybalsport waaronder officials, spelers, coaches, 
bestuurders, kaderleden, publiek en media.  
 
Omdat zowel de reikwijdte van arbitrage als haar impact groot is, is de totstandkoming van 
een gedragen beleidsvisie een complex proces. De visies van de verschillende betrokkenen op 
de toekomstige positionering van arbitrage lopen sterk uiteen en zijn hier en daar zelfs strijdig 
met elkaar. Want waar arbitrage voor de official doel op zich is, is dit voor menig bestuurder 
één van de instrumenten om de competitie in goede banen te leiden. Daar waar de één gelooft 
in deregulering, bepleit een ander juist meer officials bij wedstrijden in te zetten. En daar waar 
fluiten voor het ene lid een grote hobby is, is het voor een ander een noodzakelijk kwaad. 
 
De leden van het Beleidsteam Arbitrage, de directie en het Bondsbestuur van de Nevobo zijn 
zich terdege bewust van dit speelveld. Desondanks presenteren zij in dit document een 
eenduidig antwoord op de vraag hoe wij arbitrage zien in de wereld van de volleybalsport van 
morgen. 
 
In deel I wordt deze beleidsvisie beschreven. Dit wordt enerzijds gedaan door vanuit de 
overkoepelende missie van de Nevobo, de missie voor arbitrage te formuleren. Anderzijds door 
vanuit ontwikkelingen en trends te kijken naar de dag van morgen. Deze visie geldt voor alle 
drie de speelvormen; zaal-, beach- en zitvolleybal.  
 
In deel II wordt concreet gemaakt tot welke denkrichtingen deze visie leidt over de 
toekomstige inrichting van de verschillende onderdelen van arbitrage; werving, levering, 
scholing, bijscholing, aanwijzing, begeleiding, beoordeling, promotie/degradatie, uitstroom, 
waardering & beloning. In deze hoofdstukken wordt beschreven welk beleid we momenteel op 
deze onderdelen volgen en de denkrichtingen die we de komende jaren in het licht van de visie 
willen gaan uitwerken, toetsen en implementeren. 
 
Daar waar in dit document hij geschreven is, wordt nadrukkelijk ook de vrouwelijke official 
bedoeld. En onder officials verstaan we in dit document niet alleen de scheidsrechter, maar 
ook lijnrechters en tellers. 
 
Dit document is daarmee een richtingbepalend document. Aan de Bondsraad wordt in juni 
2015 gevraagd in te stemmen met de geschetste richting. De concrete uitwerking op de 
verschillende terreinen zal gedifferentieerd naar niveau en verspreid over de komende jaren 
nadere uitwerking krijgen. En ook deze concrete voorstellen zullen, indien nodig, de 
democratische cyclus doorlopen zodat gedragen besluitvorming juist op dit belangrijke 
beleidsterrein tot stand blijft komen.   
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Deel I 
Beleidsvisie Arbitrage 

 

 
Inleiding 
Bijna 70 jaar geleden, in 1948 werd de Nevobo opgericht. De volleybalsport in Nederland was 
na WOII sterk groeiend en het aantal teams nam gestaag toe. Het was echter lastig tegen 
elkaar te spelen in die beginjaren. De spelregels liepen namelijk nogal uiteen. De uniformiteit 
was ver te zoeken omdat Canadese, Poolse en Amerikaanse militairen tijdens de bevrijding van 
Nederland elk hun eigen variant op het volleybalspel introduceerden. Een chaos dus.  
Deze chaos kwam aan het licht toen in 1946 een team uit Den Haag op bezoek ging bij AMVJ. 
De Amsterdammers wilden drie keer tien minuten spelen in plaats van een aantal sets. Ook 
het doordraaien na de opslag was bij AMVJ onbekend. De drie langste spelers namen een 
positie in bij het net en bleven daar de hele wedstrijd actief. Iedereen boos. Op een 
internationaal toernooi dat AMVJ in mei 1947 organiseerde, kwamen nieuwe problemen aan 
het licht. De Tsjechische ploegen en een Amerikaans studententeam lieten allerlei acties zien, 
waarvan men dacht dat het helemaal niet mocht, bijvoorbeeld de smash. De Nederlandse 
spelers schrokken hier zo van dat zij de armen beschermend om hun hoofd sloegen.  
 
Er ontstond behoefte aan een instantie die coördinerend zou optreden en die uniformiteit zou 
nastreven. Dat werd de Nederlandse Volleybalbond. Het resultaat van de oprichting was dat 
duizenden Nederlanders volleybal gingen spelen volgens dezelfde spelregels en reglementen. 
De official werd ingezet om tijdens wedstrijden de spelregels en reglementen toe te passen om 
zo een eerlijk wedstrijdverloop te realiseren.  
 
Dit maakt dat spelregels, reglementen en arbitrage in de beginjaren van de Nevobo dè peilers 
waren in het bestaansrecht en in de dienstverlening van de bond. De sport ontwikkelde zich 
echter snel en daarmee ook de dienstverlening van de Nevobo. Met de sterke groei van het 
aantal teams, groeide en professionaliseerde het wedstrijdwezen binnen de bond. In de jaren 
’60 ging Nederland internationaal meespelen en groeide het belang van de nationale teams.  
En in de jaren ’80 werd gestart met het ondersteunen van verenigingen en nog eens 10 jaar 
later met sportontwikkeling. Ondanks de verbreding van de dienstverlening van de bond 
neemt arbitrage nog steeds een belangrijke positie in, zij het minder prominent dan in de 
beginjaren. 
 
Missie van arbitrage 
Met het uitbreiden van de dienstverlening verbreedde ook het bestaansrecht van de bond. Niet 
langer was haar enige kerntaak het organiseren van een eerlijke en onafhankelijke competitie, 
er kwamen diverse kerntaken bij, zoals selecteren en uitzenden van de vertegenwoordigende 
teams, belangenbehartiging en het ondersteunen van verenigingen. De missie van de 
Nederlandse Volleybalbond luidt nu dan ook: 
 
‘De Nevobo is dè autoriteit en bindende factor op het gebied van volleybal in al haar facetten. 
Zij maakt volleybal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk door een op maat gesneden 
dienstverlening.‘ 
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In haar brede dienstverlening zijn de door de bond georganiseerde competities en toernooien 
de belangrijkste, zo niet enige reden om lid te zijn van de Nevobo. Daarbinnen ligt de 
meerwaarde van de Nevobo niet zozeer bij de organisatie van de verschillende wedstrijd-
vormen. Immers kunnen velen een competitie of toernooi plannen en de wedstrijdleiding voor 
hun rekening nemen. De grootste meerwaarde ligt nog steeds in de neutraliteit/  
onafhankelijkheid van de bond. Juist deze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat de bond als 
autoriteit én bindende factor kan en mag optreden tussen de “strijdende partijen” op en rond 
het volleybalveld. Arbitrage vormt daarbij een belangrijk instrument om een gelijk speelveld te 
waarborgen. 
 
In de missie van de Nevobo staat ook dat de bond streeft naar een op maat gesneden 
dienstverlening. Dit vergt dat de Nevobo er altijd naar streeft om in haar dienstverlening aan 
te blijven sluiten bij de (veranderende) behoeften van haar leden. De laatste jaren zien we 
onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen de behoefte steeds meer verschuiven van 
‘volgens de spelregels’ naar ‘optimaal spelgenot’1. Deze ontwikkeling zien we onder andere 
terug in campagnes als TV Sportplezier, de SIRE campagne “Geef kinderen hun spel terug”, 
maar ook in de groeiende groep volleyballers in de “vrije” recreanten en beachvolleybal 
competitie2. Ook binnen arbitrage is deze trend opgepakt in campagnes als “Let them play” en 
een hernieuwde inrichting van de scheidsrechtersopleidingen. 
 
De hedendaagse official dient dan ook niet langer alleen over een goede spelregelkennis te 
beschikken en deze onafhankelijk toe te kunnen passen. Tegenwoordig wordt van een official 
verwacht ‘in de geest van de wedstrijd te fluiten’ en veel meer ‘spelleider’ dan ‘handhaver’ te 
zijn. Afgeleid van de overkoepelende missie, luidt de missie voor arbitrage dan ook: 
 
‘Volleybalarbitrage zorgt voor een eerlijk en correct wedstrijdverloop waardoor alle betrokkenen 
(spelers, coaches, officials, publiek) een zo optimaal mogelijk spelplezier kunnen beleven.’ 
 
In deze missie voor arbitrage staat spelplezier voor alle betrokkenen centraal. Dat vergt veel 
van een volleybalofficial. Deze dient immers enerzijds onafhankelijk en volgens de regels de 
wedstrijd in goede banen te leiden, anderzijds het spelplezier te vergroten. Deze beide 
aspecten gaan niet altijd hand-in-hand, maar dienen wel in balans toegepast te worden.  
 
Ook voor de bij de bond aangesloten verenigingen is het met betrekking tot arbitrage 
balanceren tussen de spelregels (collectief gemaakte afspraken) en individuele behoeften van 
leden. Aan de ene kant verwachten de teams een goede scheidsrechter op iedere wedstrijd. 
Aan de andere kant zijn slechts weinig leden bereid te helpen om deze behoefte invulling te 
geven. Ook voor de vereniging is het richting haar leden derhalve balanceren tussen 
handhaven op de fluitbeurten en het behalen van licenties, versus het aansluiten bij de 
behoeften van haar leden.  
 
Het tekort aan officials waar we als volleybalsport mee kampen, is dan ook eenvoudig 
verklaarbaar. Helemaal wanneer dit in de huidige tijdsgeest wordt geplaatst.  

1 Mullier Instituut, Leefstijlsporten: van tegencultuur tot webbased sportnetwerk, 2011 
 
2 Sportersmonitor NOC*NSF 2012, 2013 
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Ontwikkelingen & trends 
Eén van de ontwikkelingen die grote impact heeft op de inrichting van arbitrage is de trend dat 
leden steeds meer sportconsumenten worden. Een sporter wordt lid bij een vereniging omdat 
hij wil sporten, niet om zaaldienst te draaien of te fluiten. Het animo en de bereidheid om 
(structurele) vrijwilligerstaken te vervullen, is veel minder gemeengoed dan in de 
oprichtingsjaren van de bond.  
 
Een trend die alom onderkend wordt, is de ontwikkeling van leden naar sport-consumenten. 
Deze trend uit zich op verschillende wijzen. Allereerst is waarneembaar dat leden steeds 
minder bereid zijn om vrijwilligerstaken op zich te nemen. Daarnaast leidt deze ontwikkeling 
ertoe dat leden eenvoudig overstappen naar een andere sport of vereniging wanneer de 
dienstverlening niet exact op maat is. Ook resulteert deze trend in het feit dat de oude 
democratische structuren niet langer werken. Leden wachten niet tot een AV om hun mening 
te geven en zijn steeds minder genegen om een collectief besluit te aanvaarden.  
Sport2B, Kritische sportconsument dwingt verenigingen tot flexibel lidmaatschap, Pieter Verhoogt, 2013 
 
Sportverenigingen zijn verwikkeld in een ingrijpend veranderproces. Het top-down model van 
organiseren, middels bestuur - commissies - vrijwilligers in de huidige vorm heeft op termijn 
geen bestaansrecht meer. Als steeds meer leden sportconsumenten worden en zij hun bijdrage 
aan de club kunnen afbetalen met een extra bedrag aan contributie, gaan we hard op weg 
naar commercialisering.  
www.sportenstrategie.nl/2015/sportaccommodaties/verenigingen/kngu-wil-dat-clubs-anders-leren-denken/  
 
Zoals bovenstaande citaten onderbouwen zijn steeds minder leden bereid om taken binnen de 
club voor hun rekening te nemen. Steeds meer leden kopen vrijwilligerstaken liever af dan dat 
ze hun kostbare vrije tijd hieraan moeten besteden. Mede hierdoor is het aantal beschikbare 
officials (het aanbod) de laatste jaren sterk afgenomen. Maar ook in de vraag (behoefte aan 
officials) treden duidelijke veranderingen op. 
 
In Nederland zien we de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal ongeorganiseerde 
sporters. Want ondanks dat de sportparticipatie groeit (aantal Nederlanders dat frequent 
beweegt), daalt het aantal leden bij sportverenigingen3. De sporter wil flexibiliteit zonder al 
teveel verplichtingen, zoals ook uit onderstaand citaat blijkt: 
 
Sportverenigingen hadden in Nederland heel lang een monopoliepositie op de manier waarop 
je sport kon beoefenen. Men had vroeger niet veel geld te besteden aan vrije tijd en de 
gezamenlijke lastenverdeling van de kosten die sporten met zich meebrengt zorgde ervoor dat 
iedereen goedkoop sport kon beoefenen. Toch wilde niet iedereen op deze manier sporten. 
Omdat verenigingen een vrijwillige aanvaarding van dwang in de vorm van contributie en 
vrijwilligerswerk met zich meebrengen, bleef een groep zitten met de latente behoefte om te 
sporten. Omdat de verenigingen deze behoefte niet kon faciliteren reageerde uiteindelijk de 
markt. Vanuit Amerika brachten slimme ondernemers de fitnesscentra met zich mee. Ondanks 
oneerlijke concurrentie vanwege subsidies en aantrekkelijke huurtarieven voor sport-
verenigingen groeide deze nieuwe vorm van sport aanzienlijk.  
http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/87429 
 
 

3 http://www.sportdeelname.nl/landelijk/noc_nsf_ledentallenrapportage-2013.html 
                                           

http://www.sportenstrategie.nl/2015/sportaccommodaties/verenigingen/kngu-wil-dat-clubs-anders-leren-denken/
http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/87429
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Maar niet alleen de fitnesscentra hebben een reusachtige groei doorgemaakt, ook ander 
aanbod voorzag in de veranderende behoefte van sporters aan meer flexibiliteit en minder 
verplichtingen. 
 
Nieuwe technologie als social media en smart phones heeft er onder andere aan bijgedragen 
dat meer mensen hun sport zelf gingen organiseren. Apps als “Start to Run”, “7 minutes 
Excercises” en “Yoga Flow” maken de sportclub overbodig en bieden de sporter de 
mogelijkheid te sporten waar en wanneer hij wil zonder bijkomende regels of verplichtingen.  
 
Een laatste ontwikkeling die we hier willen noemen is de trend waarin fun, beleving en plezier 
sterk aan belang toeneemt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de opkomst van de 
lifestyle sporten4 als boardercross snowboarden, free running, BMX, of ons eigen 
beachvolleybal. Allemaal varianten met een veel vrijere invulling (minder regels) die afgeleid 
zijn van meer gereguleerde sporten als slalom snowboarden, turnen, wielrennen en 
zaalvolleybal. Deze ontwikkeling is zowel van invloed op de jeugd als op de volwassen sporter 
zoals onderstaande citaten laten zien. 
 
Generatie Z is geboren tussen 1992 en 2010 en groeide op met online technologie als internet 
en sociale media. Deze groep digital natives kenmerkt zich door het gebruik van een computer 
bij alles wat ze doet. Voor deze generatie zijn cultuur en sfeer belangrijke aspecten. Sfeer is 
zelfs belangrijker dan het behalen van top(sport)prestaties. Bij generatie Z draait het dan ook 
met name om beleven en ontdekken; eigenlijk moet alles wat ze doet vooral leuk zijn. 
http://www.sportnext.nl/berichten/generatie_z_bedreiging_voor_het_voetbal 
 
Individualisering en zap-gedrag zijn kenmerken van hedendaags gedrag dat heeft geleid tot 
afname van betrokkenheid bij verenigingen. Door het grote sportaanbod kan de sporter steeds 
weer nieuwe producten en nieuwe uitdagingen ontdekken. Eendaagse sportevenementen met 
een paar weken training vooraf zoals de color run, city swim, Alpe D’huzes of obstacles runs 
winnen sterk aan populariteit. 
http://www.sportnext.nl/thema/lifestyle 
  
Kortom er zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op zowel het aanbod van officials 
als op de vraag naar officials. We zien dat het animo om te fluiten afneemt. We zien eveneens 
dat de behoefte van de sporter aan meer eigen ruimte toeneemt. In het licht van deze 
ontwikkelingen en in het licht van onze missie om te komen tot “op maat gesneden 
dienstverlening” en daarvan afgeleid binnen arbitrage tot “optimaal spelplezier” is de volgende 
visie op arbitrage geformuleerd. 
 
Visie op arbitrage 
In het licht van onze missie en de geschetste ontwikkelingen hebben de leden van het 
Beleidsteam Arbitrage, directie en Bondsbestuur antwoord gegeven op de vraag: hoe zien wij 
arbitrage in de volleybalsport in Nederland in 2020? 
 

 
 
 

4 http://www.mulierinstituut.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2011/leefstijlsporten.pdf 
                                           

http://www.sportnext.nl/berichten/generatie_z_bedreiging_voor_het_voetbal
http://www.sportnext.nl/thema/lifestyle
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De Nevobo wil de komende jaren nadrukkelijk de focus verleggen van “volgens de regels” naar 
“optimaal spelplezier”. Dit betekent enerzijds dat het aantal spelregels en reglementen zal 
worden teruggebracht. Anderzijds betekent dit dat de officials als “spelleider” in plaats van  
 
“scherprechter” ingezet worden. De Nevobo kiest er nadrukkelijk voor om met het 
terugdringen van het aantal spelregels en reglementen meer ruimte te creëren voor 
verenigingen, officials, spelers en coaches om het spelplezier te bevorderen.  
 
De bond gelooft er nadrukkelijk in dat de eigen verantwoordelijkheid5 van spelers en coaches 
toeneemt, naarmate de regeldruk en aantal officials afneemt. Met deze visie wordt de 
ingezette koers van deregulering doorgetrokken naar het beleidsterrein van arbitrage. 
Logischerwijs zal deregulering alleen daar waar mogelijk en gedifferentieerd naar niveau 
worden doorgevoerd.  
 
Om aan bovenstaande uitvoering te kunnen geven 
zijn vier pijlers gedefinieerd waarlangs de Nevobo het 
spelgenot wil gaan vergroten. In de figuur is te zien 
langs welke pijlers gewerkt zal worden: 
 

1. Kwaliteit & Ontwikkeling 
2. Flexibiliteit & Rechtvaardigheid 
3. Betrokkenheid & Inzichtelijkheid 
4. Informatie & Communicatie 
 

1. Kwaliteit & Ontwikkeling 
Binnen deze pijler gaat het erom de kwaliteit en de ontwikkeling van zowel officials, als 
spelers, trainer/coaches alsmede kaderleden te vergroten. Spelregelkennis, de juiste 
competenties om te kunnen spelen, coachen, fluiten, aanwijzen of begeleiden zijn cruciaal in 
het optimaliseren van het spelgenot. Daarnaast is het van groot belang dat het onderlinge 
begrip vergroot wordt teneinde irritaties en discussies te voorkomen. Centraal moet staan: het 
dichter bij elkaar brengen van spelen en fluiten. Dit door er onder andere voor te zorgen dat 
iedereen over voldoende spelregelkennis beschikt, èn door official en speler (maar ook coach) 
met elkaar in gesprek te brengen. Daar waar nu de official dikwijls als buitenstaander wordt 
gezien, mag deze onderdeel worden van het spel op het veld, ieder vanuit zijn eigen positie en 
verantwoordelijkheid. In haar strategie zet de Nevobo dan ook met name via de (bij)scholing 
fors in op het verhogen van de kwaliteit en de ontwikkeling van de diverse stakeholders 
rondom arbitrage. 
 
2. Flexibiliteit & Rechtvaardigheid 
Uitgangspunt is “gemakkelijk en flexibel waar mogelijk, versus regels en handhaving waar 
nodig”. Als dienstverlener proberen we als Nevobo net als lokale verenigingen zoveel mogelijk 
‘dienstverlening op maat’ te bieden. Dat geldt zowel richting officials, als richting verenigingen 
of kaderleden. Echter is het onmogelijk om in een collectief met een dergelijke omvang en een  
 

speelveld met zoveel belangen exact te kunnen aansluiten bij ieders behoefte. De hoeveelheid 
regels, reglementen en verplichtingen is momenteel echter groter dan strikt noodzakelijk. Daar  

5 http://www.nu.nl/politiek/2131610/onderzoek-minder-verkeersborden.html 

Kwaliteit en 
ontwikkeling

Informatie en 
communicatie

Flexibiliteit & 
Rechtvaardigheid 

Betrokkenheid en 
inzichtelijkheid
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waar mogelijk zullen deze regels derhalve worden afgebouwd, zonder afbreuk te doen aan een 
eerlijk, rechtvaardig competitieverloop. Ook zullen niet langer per definitie spelregels 
doorgevoerd worden in iedere klasse maar naar niveau worden gedifferentieerd. 
 
3. Betrokkenheid en inzichtelijkheid 
Betrokkenheid en inzichtelijkheid zijn juist binnen het speelveld van arbitrage van groot 
belang. Officials (via klankbordgroepen, symposia, arbitrageplatform) maar ook spelers, 
coaches en bestuurders moeten betrokken worden in de totstandkoming van of wijzigingen in 
de (spel)regels en reglementen.  
 
Wanneer zij in de (door)ontwikkeling hiervan betrokken zijn, zal meer begrip en draagvlak 
voor de collectief gemaakte afspraken zijn. Inspraak van betrokkenen rondom arbitrage is van 
extra groot belang gezien het grote aantal mensen waarop dergelijke wijzigingen impact 
hebben. De Nevobo wil binnen de arbitrage de komende jaren dan ook inzetten op het 
vergroten van de betrokkenheid van officials, bestuurders, spelers en coaches bij de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid, projecten en besluiten binnen de arbitrage.  
 
4. Informatie en communicatie 
Goede en begrijpelijke communicatie is voor het beleven van optimaal spelgenot van 
uitzonderlijk groot belang. Zonder een goede informatievoorziening ontstaan misverstanden, 
frustraties en irritaties. Of het nu gaat over spelregelkennis, wedstrijdschema’s, reglementen, 
aanwijzingen of beoordelingen, voor zowel spelers, coaches, publiek als officials is deze 
informatie onontbeerlijk. Vandaar dat als vierde strategische pijler informatie & communicatie 
is gedefinieerd. Ook op dit vlak is er voor de Nevobo binnen het beleidsterrein arbitrage de 
komende jaren nog veel te winnen. De eerste stappen zijn al gezet met onder andere de 
lancering van de website arbitrage.nevobo.nl, een interactief platform voor en door 
scheidsrechters, en de inrichting van klankbordgroepen.  
 
Kortom de Nevobo zet de komende jaren in op het vergoten van het spelplezier en 
deregulering. Overbodige regels worden geschrapt, verplichtingen met name de lagere klassen 
gereduceerd en er komt meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. In deel II zal 
uiteengezet worden welk effect de beleidsvisie heeft op de verschillende onderdelen binnen 
arbitrage. 
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Deel II 
Beleidsterreinen Arbitrage 

 
Inleiding 
In dit deel wordt uiteengezet hoe de beleidsvisie invloed heeft op de verschillende onderdelen 
van arbitrage. Per onderdeel wordt beschreven hoe we het nu doen en welke denkrichtingen er 
voortvloeiend vanuit de beleidsvisie zijn om hierop wijzigingen door te voeren. Zoals eerder 
beschreven zullen wijzigingen binnen de verschillende onderdelen van arbitrage eerst breed 
besproken worden met de diverse stakeholders, alvorens hierover te besluiten en door te 
voeren. 
 
Dit deel van de beleidsvisie is opgebouwd langs de loopbaan van een official. Hoofdstuk 1 
beschrijft de werving. Daarna volgt de scholing in hoofdstuk 2 en de levering in hoofdstuk 3.  
Er wordt vervolgd met de aanwijzing (4), bijscholing (5) en begeleiding in hoofdstuk 6.  
De beoordeling komt aan bod in hoofdstuk 7, waarna hoofdstuk 8 promotie/ degradatie 
beschrijft. Hoofdstuk 9 licht de waardering/beloning toe, waarna deel II afgesloten wordt met 
uitstroom.  
 
Ook hetgeen beschreven staat in dit deel is van toepassing op alle drie de speelvormen. 
Zaalvolleybal is binnen elk onderdeel als uitgangspunt genomen. Indien er voor beachvolleybal 
en/of zitvolleybal zaken afwijken zijn die per onderdeel apart genoemd.   
 

 
1. Werving 

 
1.1. Hoe doen we het nu? 
Iedere official is ooit benaderd met de vraag of hij wil fluiten, vlaggen of tellen. Dit kan een 
wedstrijdje op een trainingsavond zijn geweest, tijdens een toernooi of door zijn bestuur in het 
licht van de leveringsplicht. De werving van de official begint hier. Die eerste wedstrijd vormt 
een eerste kennismaking met de volleybalarbitrage. Helaas is de praktijk dat maar weinig 
mensen na deze eerste ervaring het arbitragevirus te pakken hebben. Er is derhalve meer 
nodig om voldoende officials te werven om alle wedstrijden te kunnen bemensen. 
Op verenigingsniveau speelt hierbij de scheidsrechtercoördinator van de vereniging een 
belangrijke rol. Deze persoon is binnen de vereniging behelsd met alle arbitragezaken, zo ook 
het werven van officials. Iedere vereniging geeft hier op eigen wijze invulling aan. Er zijn 
verenigingen die alle leden vanaf een bepaalde leeftijd (vaak 12) verplichten een 
scheidsrechterlicentie te behalen. Andere verenigingen laten dit vrij en gaan werven wanneer 
er tekorten ontstaan.  
 
In het beleid van de Nevobo wordt de wijze waarop de scheidsrechtercoördinator invulling 
geeft aan zijn taak vrij gelaten. Wel stelt de Nevobo een scheidsrechtercoördinator verplicht. 
Daarnaast stimuleert de bond dat leden de gratis spelregeltoets maken. Dit enerzijds om de 
spelregelkennis op en rond het veld te vergroten en daarmee het aantal discussies te 
reduceren. Anderzijds omdat dit spelregelbewijs direct leidt tot een scheidsrechterlicentie voor 
het laagste niveau zodat ieder lid kan fluiten. In 2014 is in dit licht Volleybal Masterz live 
gegaan, een online spelregelomgeving speciaal ingericht voor de doelgroep 12-18 jaar. 
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Jeugdleden kunnen in deze omgeving spelenderwijs zich de spelregels eigen maken en 
zodoende hun licentie behalen.  
 

Naast de initiële werving, vindt ook werving plaats van officials die al fluiten. Dit gebeurt door 
scheidsrechtercoördinatoren van verenigingen (vaak met het oog op de leveringsplicht), 
alsmede door begeleiders van de bond.  
 
Deze werving is erop gericht officials door te laten stromen naar een hoger niveau. Vaak is dit 
ingegeven door goede (team) beoordelingen of een official die zelf aangeeft graag hogerop te 
willen. Middels de initiële werving en de werving gericht op doorstroom trachten verenigingen 
en de Nevobo voldoende officials te werven om alle Nevobo wedstrijden door een bevoegde 
official te laten leiden.  
 
Ook wordt er onder officials geworven om kaderfuncties binnen de arbitrage als begeleider, 
beoordelaar, jurylid of aanwijzer te vervullen. Dikwijls stromen scheidsrechters na hun actieve 
fluitcarrière door in dergelijke functies. Begeleiding en aanwijzing wordt ook wel verzorgd door 
nog actieve scheidsrechters die naast het zelf fluiten een kaderfunctie binnen een andere 
aanwijsgroep vervullen. 
 
Zitvolleybal 
Binnen het zitvolleybal kennen we nauwelijks werving. Omdat slechts een klein aantal teams in 
de competitie actief is, zijn slechts een paar officials benodigd. Deze worden vooral geworven 
binnen de groep van zaalvolleybal officials. Omdat hier weinig animo voor bestaat, blijft het 
wel lastig om het scheidsrechterbestand op peil te houden. 
 
Beachvolleybal 
Ook in het beachvolleybal is werving anders geregeld dan in de zaal. Op de lagere niveaus (tot 
en met de 2e divisie) wordt op toernooidagen door spelers of teams onderling gefloten. Voor 
deze toernooien hoeven derhalve geen officials geworven te worden. Voor de Ere- en 1e divisie 
worden wel officials geworven. Echter is het aantal benodigde scheidsrechters op dit niveau 
beperkt. Dit komt omdat officials in het beachvolleybal een heel toernooi actief zijn en dus 
meerdere wedstrijden op een dag fluiten. Net als bij het zitvolleybal is er maar een beperkt 
aantal zaalvolleybal-scheidsrechters die ook op het zand actief willen zijn. Het aantal 
geïnteresseerden dat zich voor de BVS4 opleiding aanmeldt is minimaal, maar nog wel 
voldoende waardoor een apart wervingsbeleid bij het beachvolleybal voorlopig nog niet nodig 
is.       
 
1.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. werving?  
• De Nevobo wil het spelregelbewijs verplicht wil gaan stellen voor alle leden boven de 12 

jaar, net zoals dit in het voetbal en hockey gebruikelijk is. Het spelregelbewijs zorgt ervoor 
dat alle spelers op de hoogte zijn van de geldende spelregels. Hierdoor vermindert het 
aantal discussies en irritaties op het veld en wordt spelplezier van zowel spelers als officials 
bevorderd. Met het behalen van het spelregelbewijs is het leden bovendien bevoegd om 
wedstrijden in de 3e klasse en lager te mogen fluiten. Hierdoor ontstaat een natuurlijke 
werving (en doorstroming) van onderaf omdat ieder lid van nature kennismaakt met 
arbitrage. 

• De scheidsrechter expliciet positioneren als spelleider waardoor deze functie aantrekkelijker 
wordt voor leden om invulling te geven. 
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2. Scholing 
 

2.1. Hoe doen we het nu? 
De Nevobo is van mening dat iedere wedstrijd een goede official verdient en toegerust moet 
zijn om de wedstrijd in goede banen te leiden. Om deze kwaliteitsborg te bewaken werkt de 
Nevobo met licenties.  
Binnen het zaalvolleybal dien je over een geldige licentie te beschikken om op een bepaald 
niveau te mogen fluiten of vlaggen. De Volleybalacademie verzorgt de arbitrage opleidingen.  
In de 3e en 4e klasse is het slagen voor de spelregeltoets toereikend om te mogen fluiten. 
Iedere speler die met goed gevolg de instaptoets aflegt of een cursus afrondt ontvangt een 
licentie voor het betreffende niveau. Voor het fluiten in de 2e klasse en hoger dient een 
opleiding, gedifferentieerd naar niveau en spelvorm, doorlopen te worden. 
 
Alle opleidingen van de Nevobo zijn geaccrediteerd en per opleiding is een pakket van criteria 
opgesteld waaraan een cursist dient te voldoen om de licentie te verkrijgen.  
Voor het laagste niveau hoeft enkel en alleen de instaptoets met goed gevolg te worden 
afgelegd. Hierin staat met name de spelregelkennis centraal. Eén niveau hoger komt er naast 
spelregelkennis ook een aantal competenties bij. Naarmate het niveau toeneemt, neemt de 
intensiteit van de opleiding toe evenals de nadruk op competenties en leiderschap. In alle 
cursussen wordt de opleiding afgesloten met een examen; Proeve van Bekwaamheid (PvB) 
genaamd. Een door de bond opgeleide examinator beoordeelt of de cursist voldoende 
toegerust is om op het beoogde niveau te gaan fluiten. Overigens hoeft een lid niet van 
onderaf te starten in de scheidsrechteropleidingen. Indien uit het intakegesprek blijkt dat hij 
direct deel kan nemen aan een hogere opleiding of zelf direct op kan gaan voor het examen, 
bestaat die mogelijkheid. Bovendien kan via een master-module versneld een aantekening 
voor een andere speelvorm worden gehaald op het niveau van het behaalde diploma dat reeds 
in het bezit is. 
 
Internationaal worden de opleidingen verzorgd door de FIVB (zaal- en beachvolleybal) of ECVD 
(zitvolleybal). De Nevobo kan getalenteerde topscheidsrechters, die maximaal 40 jaar oud zijn, 
voordragen voor de internationale opleiding. Nederland heeft door haar status recht op 20 
internationaal opgeleide scheidsrechters in de zaal. De Nevobo heeft er echter bewust voor 
gekozen om dit aantal rond de 10 te houden. Op die manier is het aantal internationale 
aanwijzingen per official zo groot mogelijk zodat de official veel wedstrijden op internationaal 
niveau kan fluiten en zo optimaal kan presteren. 
 
De Nevobo controleert in de aanwijzing, maar ook achteraf of een official over de juiste licentie 
beschikt om de wedstrijd in goede banen te leiden. Dit beleid is ingevoerd om ervoor te zorgen 
dat wedstrijden geleid worden door een voldoende geschoolde official. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de verenigingen en de bond. Het is een collectieve afspraak dat een voldoende 
gelicenceerde scheidsrechter de wedstrijd fluit. In dat licht is er eveneens voor gekozen om 
alle VS cursussen gratis aan te bieden. De kosten van het organiseren van deze cursussen zijn 
verdisconteerd in de teamgelden. Hiermee is de financiële drempel weggenomen en betalen 
alle teams mee om voor hun niveau over voldoende goede scheidsrechters te beschikken.  
 
Helaas blijkt dat in de VS3 (licentie voor 3e divisie en promotieklasse) leden worden 
ingeschreven die vervolgens niet echt deelnemen aan de opleiding.  
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Een vereniging voldoet met de inschrijving voor de cursus aan de leveringsplicht zonder dat 
haar leden daadwerkelijk opgeleid worden, laat staan beschikbaar zijn. Om dit te voorkomen 
wordt in dergelijke gevallen alsnog een factuur voor de opleidingskosten aan de betreffende 
vereniging gestuurd voor het misbruiken van de collectieve voorziening van de gratis cursus.  

 
Zitvolleybal 
Om een scheidsrechterslicentie voor het zitvolleybal te behalen is het volgen van de module 
ZVS4 (in aanvulling op de VS4) verplicht.  
Gezien de kleine hoeveelheid scheidsrechters wordt deze opleiding over het algemeen 
individueel georganiseerd. Deze licentie geeft recht om te fluiten in de Ere- en 1e divisie 
zitvolleybal. 

 
Beachvolleybal 
De opleiding BVS4 geeft recht om te fluiten in de Ere- en 1e divisie beachvolleybal. Daaronder 
is momenteel geen opleidingsaanbod.  
 
Voor kaderleden actief binnen arbitrage bestaan met uitzondering van de scheidsrechtercoach 
(hoofdstuk 6) geen specifieke opleidingen. Wel worden voor nieuwe begeleiders en 
beoordelaars workshops georganiseerd om de werkwijze uit de doeken te doen. 
 
2.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. scholing?  
• Voor het beachvolleybal wordt nagedacht over een aparte beachvolleybal spelregel toets 

die spelers in de competitie dienen te maken alvorens speelgerechtigd te worden. Op die 
manier neemt de spelregelkennis van de spelers toe en wordt de kwaliteit van hun fluiten 
beter gewaarborgd. 

• Een ander idee in het licht van de visie is om te overwegen om het licentiebeleid los te 
laten voor scheidsrechters in de lagere klassen. Op basis van de teamtevredenheids-
formulieren kan dan bekeken worden of de teams al dan niet tevreden waren over degene 
die de wedstrijd in goede banen heeft geleid. De druk bij scheidsrechtercoördinatoren 
neemt dan af omdat niet voor elke wedstrijd meer een gelicenceerde official gezocht hoeft 
te worden. 

• De opleidingen kunnen daarnaast verder geflexibiliseerd worden, al dan niet door deze uit 
te besteden aan ondernemers, zoals ook met de trainersopleidingen gebeurd is. 
Ondernemers blijken beter in staat om aanbod op maat aan te bieden. Op die manier kan 
meer op verenigingsniveau (in company) geschoold worden.  

• De inhoud van de opleiding zal eveneens in het licht van de visie doorontwikkeld moeten 
worden. Thema’s als leiderschap en spelleiding zouden binnen de opleidingen verder aan 
belang moeten winnen.    
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3. Levering 
 
3.1. Hoe doen we het nu? 
De Nevobo heeft er in 2012 voor gekozen om alle wedstrijden in de 1e klasse en lager door 
officials van de eigen vereniging te laten fluiten. Dit model heeft als groot voordeel dat leden 
voorafgaand of na afloop van hun eigen wedstrijd kunnen fluiten, in hun eigen hal. Hierdoor is 
de drempel om te fluiten voor leden verlaagd en is de opkomst sterk toegenomen door de 
sociale controle binnen de club. De scheidsrechtercoördinator is er voor verantwoordelijk om 
alle wedstrijden in de 1e klasse en lager te bemensen met een official die over de juiste licentie 
beschikt.  
 
Voor de promotieklasse en de 3e divisie geldt dat de officials worden aangewezen door de 
Nevobo. Verenigingen die op dit niveau met teams in de competitie uitkomen zijn verplicht om 
een vastgesteld aantal scheidsrechters te leveren afhankelijk van de poule (sekse & niveau) 
waarin het team uitkomt. Ieder van deze officials dient te beschikken over een zogenaamd 
VS3 diploma. Omdat het voor verenigingen door promotie/degradatie niet altijd mogelijk is om 
direct te kunnen voldoen aan de verplichte levering van officials, tellen voor de levering ook 
leden mee die deelnemen aan een VS3 scheidsrechtercursus. Deze deelnemers worden 
bovendien direct ingezet om te fluiten. Ook is het verenigingen toegestaan om onderling 
officials uit te wisselen om zo te kunnen voldoen aan de leveringsplicht. Indien wenselijk mag 
de plicht ook worden verdeeld over verschillende leden zodat ieder lid maar een beperkt aantal 
wedstrijden hoeft te fluiten per seizoen.  
 
Een heikel punt in de huidige leveringsplicht vormt het gegeven dat scheidsrechters die 
doorstromen naar de nationale competitie nog slechts 3 jaar meetellen in de levering. Dit 
betekent dat wanneer een official het in de 3e divisie erg goed doet en doorstroomt naar de 2e 
divisie, de vereniging iemand anders moet opleiden om weer aan de leveringsplicht te voldoen. 
Voor veel verenigingen voelt dit tegenstrijdig. Een vereniging levert namelijk erg goede 
scheidsrechters af die hogerop kunnen en willen maar worden gevoelsmatig gestraft voor dat 
feit. Zij moeten dan opnieuw naar iemand op zoek die opgeleid wordt om in de 3e divisie 
/promotieklasse te kunnen fluiten.  
 
Een ander vraagstuk in de levering is de vraag hoe op de leveringsplicht te handhaven. Nu 
geldt dat een team teruggetrokken wordt indien de vereniging (structureel) niet aan de 
leveringsplicht voldoet. Echter is daar noch het team, noch de vereniging of bond bij gebaat. 
Echter zonder leveringsplicht zal het de Nevobo zeker niet lukken om op wedstrijden in de 
promotieklasse en 3e divisie een gelicenceerde official aan te wijzen. De leveringsplicht blijft 
daarmee een zoektocht tussen de behoefte aan een goede scheidsrechter (vraag) en de 
bereidwilligheid van leden (aanbod) om hierin te voorzien.    
 
Zitvolleybal 
Binnen het zitvolleybal geldt geen leveringsplicht. De meeste scheidsrechters actief in het 
zitvolleybal zijn zaalvolleybalscheidsrechters die het zitvolleybal erbij doen. Hierdoor is het 
puzzelen met hun beschikbaarheid en is het niet altijd makkelijk om de zitvolleybal wedstrijden 
te bemensen. Ondanks de krappe bezetting is vooralsnog geen sprake van leveringsplicht voor 
de zitverenigingen.   
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Beachvolleybal 
In het beachvolleybal is leveringsplicht niet van toepassing. De Nevobo heeft voldoende 
officials om de wedstrijden in de Ere- en 1e divisie te fluiten. In de niveaus daaronder fluiten de 
teams elkaar.   
 
3.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. levering?  
• Eén van de ideeën voor de toekomst van het zaalvolleybal is om meer en meer in 

toernooivorm te gaan spelen. Hierdoor zouden spelers en coaches niet langer 22 
zaterdagen per jaar vast zitten, maar bijvoorbeeld 10 zaterdagen per jaar een driekamp 
spelen. Naast de geboden flexibiliteit sluit dit ook aan bij de toenemende behoefte aan 
sfeer en beleving. Het spelen in toernooivorm zou tevens een oplossing kunnen zijn voor 
het tekort aan officials. Er zijn dan immers mogelijkheden om scheidsrechters een heel 
toernooi aan te wijzen, respectievelijk om teams bij elkaar te laten fluiten.  

• Een andere mogelijkheid is om voor de 3e divisie en promotieklasse een professionele poule 
te maken van officials. Deze officials zouden dan bij de Nevobo onder contract staan  
(0-uren contract) en door de bond op wedstrijden aangewezen worden. De kosten van een 
dergelijke poule worden verdisconteerd in de teamgelden. Hiermee zou de leveringsplicht 
voor verenigingen vervallen en daarmee de verplichting voor leden om te moeten fluiten. 
Voor verschillende groepen mensen zou een dergelijke constructie een mooie 
(bij)verdienste kunnen zijn. 

• Er zijn ook ideeën om de aanwijzing van de promotieklasse en 3e divisie scheidsrechters 
ook door de thuisspelende vereniging te laten verzorgen. Hierdoor kunnen eigen leden 
voorafgaand of na afloop van hun eigen wedstrijd in de eigen hal fluiten. Zoals we ook 
gezien hebben in de 1e klasse, neemt daarmee de bereidheid om te fluiten toe. 

• Tevens zal gekeken worden naar de wijze waarop officials van verenigingen die 
doorstromen naar nationaal mee kunnen blijven tellen voor de leveringsplicht.  

• Tot slot is het ook mogelijk om niet langer een 2e scheidsrechter aan te wijzen bij 
wedstrijden in de promotieklasse heren en de 3e divisie. Hiermee neemt de verplichte 
levering af omdat over de hele linie dan minder officials benodigd zijn. 
 
 

4. Aanwijzing 
 
4.1. Hoe doen we het nu? 
Binnen arbitrage vormt de aanwijzing een belangrijk onderdeel. In de aanwijzing komen de 
voorkeuren en kwaliteiten van de official samen met de kenmerken van de wedstrijd. In de 
optimale situatie weet de aanwijzer voor iedere wedstrijd de best passende official(s) aan te 
wijzen. Niet alleen de spelers op het veld krijgen dan waar ze op hopen, ook de wensen van de 
official worden dan volledig ingewilligd. Helaas is het in de praktijk onmogelijk om die optimale 
situatie te bereiken. Er is sprake van schaarste en de voorkeuren conflicteren. 
 
Tot en met de 1e klasse is de aanwijzing in handen van de scheidsrechtercoördinator van de 
thuisspelende vereniging. De scheidsrechtercoördinator deelt op basis van het aantal en niveau 
van de thuiswedstrijden de officials in. Hij dient daarbij rekening te houden met licentie, 
beschikbaarheid maar ook met competenties. Zo zal de ene official wel een 1e klasse heren 
wedstrijd aan kunnen, terwijl een ander beter tot zijn recht komt bij een 2e klasse dames 
wedstrijd.  
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Op verenigingsniveau vindt een dergelijke aanwijzing vaak per maand of kwartaal plaats. 
Eventuele wijzigingen in speelschema of in de beschikbaarheid van de official dienen binnen de 
club opgelost te worden. 
 
Voor de promotieklasse en de 3e divisie geschiedt de aanwijzing door medewerkers of 
vrijwilligers van de Nevobo. Op basis van de opgegeven beschikbaarheid roosteren zij de 
officials per periode in. Officials weten zo tijdig wanneer zij welke wedstrijd moeten fluiten. 
Nadeel van deze methodiek is dat het hierdoor lastig is om gedurende een periode de 
aanwijzing bij te stellen indien blijkt dat een bepaalde official boven- of onder niveau fluit. 
Hierdoor is het niet mogelijk gedurende het seizoen de optimale match tussen official en type 
wedstrijd te bewerkstelligen. Naarmate het seizoen vordert en de belangen toenemen, dient de 
aanwijzer meer en meer rekening te houden met de specifieke kenmerken van de wedstrijd en 
official om zoveel mogelijk de juiste persoon op de juiste wedstrijd aan te wijzen.  
Indien er wedstrijdwijzigingen plaatsvinden, is het de verantwoordelijkheid van de Nevobo om 
de official(s) hiervan op de hoogte te brengen en eventueel de aanwijzing te wijzigen.  
 
De aanwijzing voor de nationale competitie wordt gedaan door vrijwilligers. Dit zijn vaak 
scheidsrechters die zelf een lange actieve carrière doorlopen hebben en daardoor goed 
snappen wat de dynamiek binnen de aanwijzing is. Nationaal wordt onderscheid gemaakt 
tussen de aanwijsgroepen van de Eredivisie, Topdivisie, 1e divisie en de 2e divisie 
scheidsrechters, lijnrechters, tellers en juryleden. Iedere groep heeft een eigen aanwijzer die 
de aanwijzing verzorgt.  
Omdat op nationaal niveau de official geacht wordt veel speelronden beschikbaar te zijn en er 
binnen deze groepen geen schaarste bestaat, kan de aanwijzing op driewekelijkse basis 
geschieden. Hierdoor is het eveneens mogelijk om per week de aanwijzing te optimaliseren. 
Echter blijft het ook hier een puzzel om de voorkeuren van iedere official te matchen met zijn 
competenties en de wedstrijden die gespeeld worden. Helemaal als daarbij ook rekening 
gehouden dient te worden met een spreiding van officials over teams en het beperken van 
reisafstanden.  
 
Bovendien klinkt meer en meer de roep om het minimaal aantal beschikbare weekenden voor 
nationale officials omlaag te brengen. Wanneer de beschikbaarheid omlaag gebracht kan 
worden, is het mogelijk om spelen en fluiten te combineren. De verwachting is dat dan meer 
officials de stap naar nationaal fluiten willen maken. De vraag is echter waar de grens met het 
oog op het waarborgen van kwaliteit moet liggen, evenals hoe we borgen dat de aanwijzer 
goed kan blijven matchen.  
 
Internationaal wordt de aanwijzing gedaan door de CEV (Europees) of FIVB (mondiaal). De 
CEV heeft de scheidsrechters in vier groepen verdeeld waarbij de FIVB drie groepen hanteert. 
Bij internationale wedstrijden die in Nederland gespeeld worden, kunnen Nederlandse officials 
betrokken zijn, veelal als reserve scheidsrechters. Ook worden lijnrechters en tellers, in 
overleg met de voorzitter arbitrage, aangewezen bij deze internationale wedstrijden. 
 
Kortom op zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau wordt getracht tot een optimale 
aanwijzing te komen. In de aanwijzing dient met vele factoren rekening gehouden te worden 
om tot een optimale aanwijzing te kunnen komen. Uiteenlopende behoeftes van officials en  
eams, alsmede de schaarste aan officials bemoeilijken de aanwijzing. 
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Zitvolleybal  
De aanwijzing zitvolleybal vindt plaats zoals in de nationale zaalvolleybalcompetitie.  
 
Beachvolleybal  
De structuur van aanwijzing binnen beachvolleybal is afwijkend vanwege de toernooivorm 
waarin gespeeld wordt. De aanwijzer bepaalt op basis van beschikbaarheid wie er wanneer op 
welke toernooidagen wordt aangewezen. Ook de hoofdscheidsrechter wordt per toernooi 
aangewezen. Op de toernooidag zelf wijst de hoofdscheidsrechter de officials per wedstrijd aan 
waarbij richting finales het presteren en het niveau van de aanwezige scheidsrechters 
bepalend is. 
 
4.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. aanwijzing?  
• Als gezegd verdient het loslaten van de controle op licenties op de lagere niveaus op zijn 

minst een verkenning om de scheidsrechtercoördinator te ontlasten in zijn takenpakket. 
Mochten straks alle leden verplicht zijn de spelregeltoets te maken alvorens speelgerechtigd 
te worden, dan is ieder lid in ieder geval bevoegd om wedstrijden in de 3e en 4e klasse te 
fluiten.  

• Daarnaast kan onderzocht worden of de aanwijzing losgelaten kan worden in de lagere 
klassen. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat één van de wisselspelers als scheidsrechter 
optreedt? En zou dit ook iedere set een andere speler kunnen zijn? Of is het zelfs mogelijk 
in de lagere klasse zonder official te spelen?  
Door dit soort maatregelen kan de scheidsrechtercoördinator van de vereniging sterk 
ontlast worden, evenals dat leden minder verplichtingen krijgen. Vraagstuk hierbij is, net 
als bij vele van de genoemde ideeën, welke invloed dit heeft op het spelplezier in de lagere 
klassen. 

• Voor de promotieklasse en 3e divisie is het het onderzoeken waard om net als in de 1e 
klasse met thuis fluitende officials te gaan werken. Of bijvoorbeeld de 2e scheidsrechter van 
de thuisspelende club te laten zijn. Dit laatste kan dan ook in het licht van het opleiden van 
verenigingsscheidsrechters tot regio officials gezien worden. 

• Ook is al meermaals geopperd om de verplichting voor de thuisspelende vereniging om het 
aanwijzen van lijnrechters af te schaffen in de 1e, 2e en 3e divisie. Ook hiermee zou een 
extra verplichting voor vereniging en leden weggenomen kunnen worden. 

• Een belangrijk beleidsvoornemen is om op de hogere niveaus gerichter aan te wijzen met 
het oog op competenties en voorkeuren van officials. Waar tot op heden het evenredigheids-
beginsel (gelijkwaardig aantal en zwaarte van  wedstrijden per official per seizoen) 
gehanteerd werd, komt steeds meer behoefte aan aanwijzing op maat. Om dat goed te 
kunnen doen, zijn goede rapportages van scheidsrechters, evenals teamtevreden-
heidsformulieren en verslagen van begeleiders en/of beoordelaars van groot belang (zie 
hoofdstuk 6 & 7). Het evenredigheidsbeginsel zou daarmee losgelaten worden. 

• Voor nationale en internationale wedstrijden met mediadekking zal uitstraling van de 
official een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de aanwijzing. Ook hierdoor wordt het 
evenredigheidsbeginsel losgelaten en gaan nieuwe maatstaven meespelen in de aanwijzing.  
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5. Bijscholing 
 
5.1. Hoe doen we het nu? 
Voor officials die in de nationale competitie actief zijn, geldt dat zij jaarlijks bijscholingspunten 
dienen te halen willen zij hun licentie op dat niveau behouden. Deze punten worden 
opgebouwd door een minimum aantal wedstrijden te fluiten, het jaarlijkse arbitragesymposia 
te bezoeken dan wel workshops te volgen èn door de spelregeltoets met goed gevolg af te 
leggen. Officials die er niet in slagen om binnen een seizoen voldoende punten te behalen dan 
wel diegenen die zakken voor de spelregeltoets, krijgen een half jaar respijt om alsnog aan de 
bijscholingsverplichting te voldoen.  
 
Voor jonge (talentvolle) officials in de nationale competitie bestaat de Masterclass. In de 
Masterclass delen ervaren, vaak internationaal fluitende scheidsrechters hun ervaringen met 
de jonge scheidsrechters. Ook worden praktijkdagen georganiseerd waarbij de jonge official na 
afloop direct feedback krijgt van een ervaren official en zodoende het geleerde direct in de 
praktijk kan toepassen met een steile leercurve tot gevolg.  
Voor drie van de vier regio’s wordt nu ook nagedacht over invoering van Masterclasses voor 
jonge (talentvolle) officials die actief zijn in de lagere klassen. De vierde regio heeft dit reeds 
ingevoerd. In iedere regio wordt eveneens een arbitrage symposium voor officials 
georganiseerd. Tijdens deze symposia worden onder andere eventuele wijzigingen in de 
spelregels besproken, alsmede nieuwe inzichten en methodieken uitgewisseld. Voor officials in 
de regio’s is het bezoeken van dergelijke symposia niet verplicht, noch dienen zij 
bijscholingspunten te behalen om hun licentie actief te houden. Vooralsnog zijn er geen 
plannen om de bijscholingsplicht op regionaal of lokaal niveau door te voeren. 
 
Naast de symposia vindt in iedere regio jaarlijks een bijeenkomst plaats voor de scheidsrechter- 
coördinatoren van verenigingen. Tijdens deze bijeenkomsten worden eveneens wijzigingen in 
spelregels besproken, maar is in tegenstelling tot de symposia ook nadrukkelijk aandacht voor 
clubarbitrage beleid.  
 
Voor de kaderleden regionaal en nationaal bestaan geen bijscholingen. Wel worden zij 
geïnformeerd indien er voor hen relevante wijzigingen op stapel staan.    
 
Zitvolleybal  
Voor zitvolleybalscheidsrechters geldt geen specifieke bijscholing. De meeste van hen lopen 
mee in de bijscholing die geldt binnen het zaalvolleybal. 
 
Beachvolleybal  
In het beachvolleybal kennen we een actieve en permanente vorm van bijscholing. Dit kan 
omdat op elk toernooi een hoofdscheidsrechter aanwezig is die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van de arbitrage en interactie met de toernooileiding. Gedurende het toernooi geeft 
de hoofdscheidsrechter feedback aan de officials op hun functioneren. In de eerste rondes van 
een toernooi wordt in dat licht gewerkt met team tevredenheidsrapportages die belangrijke 
input voor de hoofdscheidsrechter zijn om feedback aan de officials te kunnen geven.  
Daarnaast kent ook het beachvolleybal een masterclass. Jonge talenten krijgen een senior 
official toegewezen en kunnen zo versneld een promotietraject afleggen. Bovendien wordt 
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tijdens de jaarlijkse startbijeenkomst altijd een workshop gehouden met een arbitrage 
onderwerp ter educatie. 
 
5.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. bijscholing?  
• Omdat de spelregels aan verandering onderhevig zijn, zou het goed zijn wanneer iedere 

official op ieder niveau jaarlijks de spelregeltoets met goed gevolg moet afleggen. Indien 
het spelregelbewijs verplicht wordt ingevoerd voor alle leden ouder dan 12 jaar, is op die 
wijze in de bijscholing ten aanzien van wijzigingen in de spelregels voorzien. 

• Binnen de arbitrage zaal- en zitvolleybal, met name nationaal, kan nog veel meer gebruik 
gemaakt worden van intervisie en collegiaal leren zoals dit in het beachvolleybal al gebeurt. 
Bij wedstrijden op nationaal niveau zijn immers altijd meerdere officials betrokken die 
elkaar na afloop feedback kunnen geven. Op die manier ontstaat permanent leren waarbij 
de officials elkaar in iedere wedstrijd beter proberen te maken. 
 
 

6. Begeleiding 
 
6.1. Hoe doen we het nu? 
In het arbitragebeleid van de Nevobo is een grote rol weggelegd voor de begeleiding van 
officials met name in de nationale competitie. De Nevobo vindt het belangrijk om te investeren 
in deze belangrijke groep van vrijwilligers. De officials zijn immers in veel gevallen het gezicht 
van de bond. In dat licht heeft de Nevobo vanaf seizoen 2011-2012 de begeleiding 
geïntensiveerd. Dit is enerzijds gedaan door voor de nationale competitie de begeleiding en 
beoordeling anders in te richten, anderzijds door te participeren in de opleiding tot 
scheidsrechtercoach.  
 
Met hulp van het programma Veilig Sport Klimaat (VSK) is de functie van de (sporttak-
overstijgende) scheidsrechtercoach tot stand gekomen. Deze coach treedt op als klankbord 
voor de official. Hij begeleidt de official niet zozeer in wedstrijdsituaties, maar focust op de 
mens achter de scheidsrechter. De scheidsrechtercoach helpt zo een official bij het reflecteren 
op zijn gedrag teneinde zich verder te ontwikkelen. Ook brengt de scheidsrechtercoach een 
onafhankelijk luisterend oor waarmee de official lastige situaties of onzekerheden mee kan 
bespreken zonder dat dit invloed heeft op aanwijzing of beoordeling. Een dergelijke coach is 
niet verplicht. Alleen voor officials die aangeven daar behoefte aan te hebben, wordt getracht 
een passende coach te vinden. In principe trekken official en coach vervolgens minimaal één 
seizoen samen op waarbij ze onderling bepalen hoe de samenwerking invulling te geven. 
 
Voor de directe feedback na een wedstrijd werkt de Nevobo met begeleiders. De begeleider 
wordt gericht ingezet naar aanleiding van informatie uit het arbitrage informatiesysteem. 
Hierin zitten zowel de teamtevredenheidsformulieren (hoofdstuk 7) als ook de evaluatie-
formulieren van de officials zelf, evenals de rapporten van begeleiders en de beoordelaars.  
De informatie uit dit systeem leidt ertoe dat vrij snel en precies bekend is welke scheidsrechter 
begeleiding nodig heeft om ofwel hogerop niveau te komen of hem te helpen om op het 
aanwijsniveau te kunnen blijven acteren. Begeleiding kan dan ook zowel op verzoek van de 
official zelf als naar aanleiding van evaluaties ingezet worden. 
Indien een begeleider een wedstrijd bezoekt wordt daar altijd een rapport van gemaakt dat 
digitaal wordt ingevoerd. De betreffende scheidsrechter kan altijd zijn eigen rapporten inzien. 
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Opvallende zaken worden bovendien door de begeleider gedeeld zodat de aanwijzer er 
rekening mee kan houden in zijn aanwijzing.  
 
Op regionaal niveau is het systeem van begeleiden en het kunnen aanvragen van een 
scheidsrechtercoach nog niet volledig ingeregeld. Officials kunnen op regionaal niveau al wel 
aangeven dat zij behoefte hebben aan begeleiding. Vaak is deze behoefte gekoppeld aan de 
ambitie om te promoveren naar de nationale aanwijsgroepen. Indien een dergelijk verzoek bij 
één van de regiokantoren binnenkomt, tracht de Nevobo iemand te vinden die de rol van 
begeleider (vaak ervaren officials) voor deze regionale official op zich wil nemen. Regionaal 
kan het ook voorkomen dat complimenten, klachten of teamevaluaties aanleiding geven een 
wedstrijd van een betreffende official te laten bekijken en hierover met de official in gesprek te 
treden.  
 
Op deze manier wordt alleen begeleiding ingezet waar die nodig is en wordt daarmee 
efficiënter gebruik gemaakt van beschikbare resources als tijd, mensen en geld. Voor de grote 
groep van scheidsrechters die normaal functioneren op hun niveau hoeft er immers geen 
begeleiding op wedstrijdniveau geregeld te worden indien de official daar zelf geen behoefte 
aan heeft.  
 
Op lokaal niveau is de scheidsrechtercoördinator vaak aanwijzer, begeleider, én coach ineen. 
Bij de meeste verenigingen focust de scheidsrechtercoördinator zich op de aanwijzing en 
bekommert zich minder om het scouten en laten ontwikkelen van de officials binnen zijn 
vereniging. De Nevobo tracht de scheidsrechtercoördinator maar ook het bestuur van 
verenigingen te inspireren om voor dat laatste meer aandacht te hebben.  
 
Eén ding staat vast: de komende jaren zal de focus meer en meer verschuiven naar 
begeleiding die gericht is op de ontwikkeling van de official. Leren staat centraal, evenals dat 
er veel aandacht is voor de opstelling als spelleider.    
 
Zitvolleybal 
Binnen het zitvolleybal is er een gebrek aan begeleiders. Dit wordt nu ad hoc ingevuld door de 
internationals die zelf nog actief fluiten.  
 
Beachvolleybal 
Met ingang van dit seizoen zullen naast de officials ook de hoofdscheidsrechters begeleid gaan 
worden door een meer ervaren collega.   
 
6.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. begeleiding?  
• Daar waar nu nog begeleiding en beoordeling door elkaar heen lopen, dient dit in de 

toekomst geheel losgekoppeld te worden. Een begeleider wordt uitsluitend ingezet om een 
official beter te maken, niet om hem te beoordelen. 

• Daarnaast dient de begeleiding anders invulling gegeven te worden; van feedback op 
toepassing van spelregels naar feedback op faciliteren spelplezier. De begeleider dient zich 
niet uitsluitend te richten op het goed toepassen van de spelregels, maar aandacht te 
hebben voor de wijze waarop de officials de wedstrijd geleid hebben. Centrale vraag in de 
begeleiding dient te zijn in hoeverre de official bijgedragen heeft aan het spelplezier van 
spelers, coaches en publiek. 
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• Omdat begeleiders belangrijke cultuurdragers zijn binnen de arbitrage is het belangrijk dat 
zij hun functie goed invulling geven. Hierin is het overdragen van de eigen ervaring niet  
altijd toereikend omdat arbitrage zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Het is derhalve 
van belang dat begeleiders scholing krijgen hoe de functie van begeleider invulling te geven. 

• Voor officials op ieder niveau, lokaal, regionaal en nationaal, moet duidelijk zijn dat zij 
begeleiding kunnen inschakelen indien zij hogerop willen of problemen bij het fluiten 
ervaren. Veel officials zijn nu nog niet bekend met deze mogelijkheid. De informatie en 
communicatie hierover kan derhalve sterk verbeterd worden. 

 
 
7. Beoordeling 
 
7.1. Hoe doen we het nu? 
De Nevobo is van mening dat beoordelingen, met name in de hogere klassen, essentiële 
informatie vormen om de loopbaan van een official goed invulling te kunnen geven.  
Beoordelingen verrijken niet alleen het zelfbeeld van de official, tevens geven ze de bond 
informatie over de kwaliteit(en) van iedere official. Deze informatie (ook al blijft die subjectief) 
is cruciaal om uitleg te kunnen geven aan iedere official over diens aanwijzing en 
groepsranking. 
 
Het gaat hierbij enerzijds om de teamtevredenheidsrapportages anderzijds, in de nationale 
competitie, om de beoordelingen van door de Nevobo opgeleide beoordelaars.  
 
De reden dat alleen in de nationale competitie met beoordelaars gewerkt wordt heeft te maken 
met de belangen die daar spelen voor officials maar ook voor teams, evenals met het 
ambitieniveau van de officials. Deze beoordelaars bezoeken gericht wedstrijden en vullen een 
beoordelingsrapport in dat digitaal ingevoerd wordt. De official kan het rapport inzien en 
daarover desgewenst vragen stellen aan de beoordelaar.  
 
Naast beoordelaars, werkt de Nevobo in de nationale competitie, maar ook in de 3e divisie en 
promotieklasse met teamtevredenheidsrapportages. Ieder team in de promotieklasse en hoger 
dient na een gespeelde wedstrijd het zogenaamde 4x4 formulier online in te vullen. De 
informatie uit deze formulieren geeft over een geheel seizoen een goed beeld over hoe de 
teams de verschillende officials ervaren hebben. Uitschieters naar boven en naar beneden 
kunnen bovendien nader onderzocht worden waarna er indien nodig een interventie kan 
plaatsvinden bij de official en/of het betreffende team. 
 
Scheidsrechters die op basis van de teamtevredenheidrapportages (4x4-formulieren) in 
positieve of negatieve zin opvallen kunnen tijdens een wedstrijd een begeleider op bezoek 
krijgen die de official coacht op wedstrijdniveau. Met als doel om door te kunnen groeien naar 
een hoger niveau, terug te komen op het eigen niveau of de official te begeleiden naar een 
lager niveau.  
 
Zowel de rapporten van de beoordelaars als de teamtevredenheidsrapportages dragen bij aan 
de totstandkoming van de groepsranking op nationaal niveau. Regionaal worden de teams wel 
gevraagd om de 4x4 formulieren in te vullen maar wordt er geen groepsranking bijgehouden. 
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Bovengemiddeld hoog scorende officials worden echter wel met een bezoek vereerd om te 
kijken of ze wellicht hogerop kunnen en willen. Voor officials die fluiten in de 1e klasse en lager  
is geen beoordelingssystematiek ingeregeld. De scheidsrechtercoördinator kan hier binnen de 
vereniging zelf invulling aan geven indien wenselijk.  
 
Zitvolleybal  
Binnen het zitvolleybal zijn de teamtevredenheidsrapportages volledig ingevoerd. De 
beoordeling door beoordelaars is binnen zitvolleybal recentelijk afgeschaft omdat de groep van 
officials te klein is. Ook wordt niet met een ranking gewerkt omdat er geen sprake is van 
promotie/degradatie tussen aanwijsgroepen. 
 
Beachvolleybal  
In beachvolleybal worden tot op heden de beoordelingen gedaan door de op elk toernooi 
aanwezige hoofdscheidsrechters. Ook binnen het beachvolleybal wint begeleiding aan belang 
ten koste van beoordeling. Analoog aan zaalvolleybal zullen de rapportages van de 
hoofdscheidsrechter de basis vormen voor de groepsranking binnen de aanwijsgroepen. Daar 
waar uitgebreidere rapportage gewenst is, zoals bij opvallend positief of negatieve prestaties, 
of ten behoeve van de P/D regeling, zal gericht een onafhankelijke beoordelaar ingezet 
worden.  
 
7.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. beoordeling?  
• Officials staan dubbel tegenover beoordelingen. Teamevaluaties worden nog te vaak af 

gedaan als subjectief waarbij de verliezende partij onterecht kritisch zou zijn. 
Beoordelingen van beoordelaars worden door veel officials als te detaillistisch beschouwd. 
Hiermee wordt afbreuk gedaan aan het spelplezier van de official.  
Het is dan ook belangrijk ook binnen de beoordeling een cultuuromslag te bewerkstelligen 
waarin de focus komt te liggen op het faciliteren van spelplezier in plaats van het uiterst 
correct toepassen van de regels. In de opleiding dient hier nadrukkelijk aandacht aan 
besteed te worden. 

• Een ander idee is om het mogelijk te maken voor leden om via het loket klacht@nevobo.nl 
hun ongenoegen over het optreden van een official kenbaar te maken. Op dit moment is dit 
niet ingeregeld ter bescherming van de official. Echter zou dergelijke informatie voor de 
betreffende official waardevolle feedback kunnen zijn. Net zoals dat deze informatie de 
Nevobo helpt in het beoordelen en begeleiden van haar officials, evenals in het waarborgen 
van haar kwaliteit van dienstverlening. 
 

 
8. Promotie/Degradatie 
 
8.1. Hoe doen we het nu? 
Net zoals dit met teams gebeurt, geldt er ook voor officials een promotie/degradatie regeling. 
Dit heeft enerzijds te maken met de ambitie en kwaliteiten van officials, anderzijds met door- 
en uitstroom.  
 
In de 1e klasse en lager wordt er geen ranking bijgehouden. Officials die graag hoger willen 
fluiten kunnen dit zelf kenbaar maken aan hun scheidsrechtercoördinator of aan het 

mailto:klacht@nevobo.nl
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regiokantoor. Ook bestaat de mogelijkheid om op persoonlijke titel in te schrijven voor één van 
de VS cursussen. Daarnaast is het mogelijk dat ze gescout worden ofwel door de eigen  
scheidsrechtercoördinator, ofwel door een begeleider van de bond die (toevallig) een official in 
de 1e klasse of lager aan het werk ziet.  
 
Een niveau lager gaan fluiten, gebeurt op dit niveau nauwelijks. Slechts enkele officials geven 
zelf aan liever een stapje terug te doen en in enkele gevallen grijpt een scheidsrechter- 
coördinator of de bond (na klachten) in omdat het echt niet langer gaat. Dit gebeurt echter 
zelden omdat veel verenigingen al lang blij zijn dat iemand over een hogere licentie beschikt 
en dus bevoegd is om de hogere wedstrijden te fluiten. Het gevolg hiervan is dat de 
scheidsrechterpopulatie vergrijst en het niet altijd lukt om de juiste official op de juiste 
wedstrijd te plaatsen. Schaarste en het feit dat het hier om vrijwilligers gaat, maakt het lastig 
om iemand te vertellen dat het beter is een stapje terug te doen.  
 
Ook op regionaal niveau is niet echt sprake van promotie/degradatie. Wel ontvangt iedere 
regionale official aan het begin en aan het einde van het seizoen een vragenformulier. Bij de 
start van het seizoen wordt om zijn beschikbaarheid en ambitie gevraagd. In het formulier aan 
het einde van het seizoen wordt gevraagd hoe de official terugkijkt op het afgelopen seizoen 
en in welke mate hij tevreden is over zijn aanwijzing. Officials die hierop aangeven hogerop te 
willen, worden benaderd om deel te nemen aan de cursus of krijgen bezoek van een 
begeleider. Ditzelfde geldt voor officials die er in de teambeoordelingen bovenuit steken. Het is 
echter afhankelijk van de behoefte aan nieuwe officials voor de 2e divisie hoeveel 
scheidsrechters kunnen doorstromen naar het nationale niveau. 
 
Van echte degradatie is ook op regionaal niveau geen sprake. Dit is alleen het geval wanneer 
de official dit zelf aangeeft of wanneer er klachten over een official binnenkomen. Aangezien 
de leveringsplicht en schaarste aan officials op dit niveau grote invloed hebben, zien we in de 
praktijk nauwelijks officials een stap terug doen.  
 

 
 
In de nationale competitie werkt dit nadrukkelijk anders. Daarin wordt een uitgebreide 
groepsranking bijgehouden op basis van beoordelingsrapporten en teamtevredenheids-
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formulieren. Deze groepsranking is altijd een gevoelig item voor veel officials omdat deze nooit 
volledig objectiveerbaar is. Daarom is met ingang van seizoen 2014-2015 een aanvang  
gemaakt met een gewijzigde vorm. Essentieel daarbij is dat de individuele ranking positie niet 
meer kenbaar wordt gemaakt en ook niet meer van belang is. Er wordt gewerkt met een 
groepsranking/indeling. Op basis van teamtevredenheidsrapportages en beoordelaarsrapporten 
wordt een top-, een midden- en ondergroep gedefinieerd. 
 
Daar waar het voor de individuele official van belang is, zoals bijvoorbeeld voor P/D plaatsen, 
worden beoordelaars gericht ingezet. Hun rapporten vormen de basis om tot een vaststelling 
te komen van de officials die promoveren en degraderen.  
 
Zitvolleybal  
Op dit moment is er geen promotie/degradatie regeling van toepassing, noch benodigd in het 
zitvolleybal. 
 
Beachvolleybal  
Conform het nationale zaalvolleybalbeleid wordt binnen beachvolleybal een 
promotie/degradatie regeling uitgevoerd. Bij het beachvolleybal kennen we echter naast de 
aanwijsgroepen per speelniveau ook een “tussengroep”. Officials in deze groep worden zowel 
aangewezen in de Eredivisie als in de 1e divisie. Promotie of degradatie verloopt dan ook altijd 
via deze tussengroep. De omvang van deze tussengroep is flexibel en wordt jaarlijks in het 
licentiebeleid vastgelegd. 
 
8.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. promotie/degradatie?  
• Zeer belangrijk in de promotie/degradatie regeling is dat deze regeling voorafgaand aan 

het seizoen is vastgesteld en is gepubliceerd. Op die wijze weet iedere official hoe de 
regeling in elkaar steekt en wat dit voor hem betekent. Transparantie in de P/D regeling zal 
veel discussies onder officials wegnemen en daarmee hun spelplezier vergroten. 

• Indien er sprake is van degradatie is het van belang dat dit in een persoonlijk gesprek aan 
de betreffende official wordt medegedeeld. Bij voorkeur is al veel eerder, aan de officials 
aan de onderkant van de groepsranking, het signaal afgegeven dat zij onvoldoende 
functioneren. Immers als een official tijdig geïnformeerd wordt dat hij zich in 
degradatiezone bevindt kan hij trachten zijn kwaliteit te verbeteren al dan niet door inzet 
van een begeleider of scheidsrechtercoach. 

 
 

9. Waardering & beloning 
 
9.1. Hoe doen we het nu? 
Waardering en beloning voor officials is een gevoelig onderwerp binnen arbitrage. Daar waar 
we aan de ene kant het fluiten van wedstrijden als een collectieve taak zien waaraan iedereen 
zijn steentje bijdraagt, zien we aan de andere kant de official die ieder weekend op pad is om 
wedstrijden te fluiten. Daar waar we met elkaar aan de ene kant het fluiten als een 
vrijwilligersfunctie behorend bij het volleybal zien, is het voor velen kostbare tijd waar zij 
graag een vergoeding tegenover zien staan. Die vergoeding dient echter betaald te worden 
vanuit de teamgelden. En daar waar ieder lid graag een goede scheidsrechter bij de 
wedstrijden ziet, is er weerstand wanneer teamgelden verhoogd worden. 
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In dat licht heeft de Nevobo besloten om scheidsrechters die fluiten in de 1e klasse en lager 
geen vergoeding per wedstrijd te geven. Omdat deze officials in de eigen hal kunnen fluiten, 
hoeft ook geen reiskostenvergoeding betaald te worden. Wel staat het iedere vereniging vrij 
om haar officials wél een vergoeding te geven of onderling afspraken te maken over het 
afkopen van fluitbeurten. 
 
In de promotieklasse en de 3e divisie ontvangen scheidsrechters wel een vergoeding plus 
reiskosten. Deze zijn vastgelegd in “Leidraad 3.4 Kostenvergoeding officials”. Deze kosten zijn 
verdisconteerd in de teamgelden. De reden waarom deze officials wel een vergoeding krijgen is 
dat zij buiten de eigen hal fluiten en dus kosten maken en eigen tijd vrijmaken om te fluiten.  
 
Ook de nationale officials ontvangen, afhankelijk van het niveau waarop ze actief zijn, per 
wedstrijd of per toernooidag een vergoeding plus reiskosten. De vergoeding in de nationale 
competitie is hoger omdat de investering die officials moeten doen om dit niveau te kunnen 
fluiten erg groot is. Dit zit niet alleen in het opleidingstraject dat zij doorlopen hebben en in 
bijscholingen die zij volgen, maar ook in de tijd die ze per wedstrijd kwijt zijn. Bovendien 
nemen de verantwoordelijkheden zienderogen toe naarmate het niveau stijgt.   
 
Dergelijke vergoedingen gelden ook voor andere officials of functionarissen zoals aangewezen 
lijnrechters in de Eredivisie, aangewezen tellers op internationale wedstrijden, juryleden, 
hoofdscheidsrechters, begeleiders en beoordelaars. 
 
Behalve de financiële vergoeding is er ook sprake van een materiële vergoeding. 
Scheidsrechters worden, afhankelijk van het niveau waarop zij fluiten, voorzien van kleding, 
schoenen en tassen. 
 
Naast de vergoedingen kent de Nevobo andere vormen van waardering en beloning. Zo 
kennen we al geruime tijd de “Week van de Scheidsrechter”. Deze jaarlijks terugkerende 
campagne in oktober is erop gericht om teams er bewust van te maken en te houden dat zij 
dankbaar mogen zijn voor de bereidheid van officials om wekelijks hun wedstrijden te komen 
fluiten. Naast de “Week van de Scheidsrechter” kent de Nevobo official spelden die aan officials 
bij jubilea uitgereikt worden en wordt jaarlijks binnen de diverse niveaus en volleybalvormen 
de seizoenprijs voor beste scheidsrechter en lijnrechter uitgereikt.  
 
Waardering voor officials komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de Nevobo de 
scheidsrechter gedurende een strafzaak ondersteunt. Zo wordt zodra een strafzaak wordt 
opgestart contact met de scheidsrechter gelegd om hem zijn verhaal te kunnen laten doen en 
hem indien nodig bij te staan. Ook wordt de official ondersteund in de procedure want door het 
geringe aantal strafzaken zijn officials niet altijd goed op de hoogte van de procedure en 
impact van een uitspraak.  
 
Tot slot  worden (groepen van) officials en kaderleden binnen arbitrage uitgenodigd voor 
diverse bijeenkomsten en evenementen in het land conform de toegangsregeling.  
 
9.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. waardering/beloning?  
• Er bestaat de mogelijkheid om het leiden van wedstrijden (in de hogere klassen) niet 

langer als een vrijwilligersfunctie maar als een vak te beschouwen, zoals dit ook al in het 
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betaald voetbal gebeurt. Er zou dan voor gekozen worden om de officials in deze aanwijs-
groepen onder contract in te zetten waarmee ze werknemer van de Nevobo worden. 

• Voor de lagere klassen bestaat de mogelijkheid om te gaan werken met 
scheidsrechterpools. Ook dan is het fluiten van wedstrijden niet langer een 
vrijwilligersfunctie maar een dienst die men als vereniging of team inkoopt bij de bond.  

• Waardering en beloning gaat echter zeker niet alleen over vergoedingen. In het begrip 
tussen official-speler-coach valt nog veel te winnen in de waardering. Dit enerzijds vanuit 
spelers richting officials, maar zeker ook andersom. In de opleiding dient hier nadrukkelijk 
aandacht aan besteed te worden, maar ook is het belangrijk op verenigingsniveau de rol 
van speler en official (bijvoorbeeld tijdens de trainingspartijtje) uitwisselbaar te maken. 

 
 
10. Uitstroom 
 
10.1. Hoe doen we het nu? 
Een lastig onderwerp vormt de uitstroom van officials. Wanneer is het moment bereikt dat hij 
moet stoppen? Is dat aan de official zelf of bepaalt de bond dit? Internationaal (FIVB en CEV) 
is dit formeel geregeld. Officials ouder dan 55 jaar mogen niet langer internationaal fluiten.  
Ook lijnrechters en tellers ouder dan 55 jaar worden hier niet geaccepteerd. Wel hebben zij de 
mogelijkheid om andere rollen op of rond het veld te vervullen zoals bijvoorbeeld de rol van 
Supervisor of Referee Manager. 
 
In Nederland kennen we een dergelijke leeftijdsgrens niet, met uitzondering van interlands die 
vallen onder de werkingssfeer van de CEV of FIVB. Wel is het beleidsvoornemen in de 
nationale competitie dat de groepscoördinator van een aanwijsgroep met officials die de 
leeftijd van 55 jaar bereiken in overleg gaat over hun toekomst. In dat gesprek wordt gekeken 
naar hun ambities en mogelijke inzet in kaderfuncties binnen arbitrage op het moment van 
stoppen. Dit doen we als bond niet omdat de kwaliteit van de betreffende officials niet langer 
toereikend zou zijn, maar wel om doorstroom mogelijk te maken. De meeste officials geven 
gehoor aan deze oproep en stromen door naar een andere rol.  
Vaak vervullen ze na hun actieve fluitloopbaan een rol als begeleider, beoordelaar of 
scheidsrechtercoach die jonge officials op weg wil helpen hun loopbaan vorm te geven. 
Degenen die persé door willen fluiten op nationaal niveau komen in een afbouwmodule. Dit 
betekent dat zij minder aanwijzingen krijgen en dat er bij de aanwijzing minder rekening wordt 
gehouden met hun groepsranking. Zo streeft de Nevobo er naar om jong talent de kans te 
geven door te stromen en tevens de kennis en ervaring van de ervaren official te behouden en 
over te dragen. Daarnaast is er voor de nationale official ook de mogelijkheid om door te 
fluiten op een lager niveau. 
 
Op regionaal en lokaal niveau zou de Nevobo graag eenzelfde beleid als de nationale 
competitie doorvoeren. De praktijk is echter dat wegens schaarste aan officials niet op 
uitstroom gestuurd wordt. Op deze niveaus is het dan ook vrijwel altijd de official die zelf 
besluit een punt achter zijn loopbaan te zetten. De belangrijkste reden dat een official op dit 
niveau stopt is het wegvallen van de leveringsplicht binnen de vereniging. Hierdoor zien we 
jaarlijks een enorme uitstroom aan actieve (vaak jonge) officials.  
 



 

Beleidsvisie Arbitrage 

28 
 

Het is belangrijk om onder het begrip uitstroom nog te vermelden dat een eenmaal behaald 
diploma altijd actief blijft. De bijbehorende licentie wordt ieder jaar opnieuw uitgegeven 
wanneer bekend is welke officials zich beschikbaar stellen. Indien een official uitstroomt en een 
aantal jaren later zich weer beschikbaar stelt kan deze na een gesprek met de scheidsrechter-
coördinator direct weer fluiten. Op regionaal en nationaal niveau wordt getoetst of de official 
nog voldoende op de hoogte is van de spelregels, de gedragscode en de filosofie van fluiten.  
Indien dit het geval is, wordt hij weer aangewezen. Indien hier hiaten inzitten kan dit middels 
de spelregeltoets of bijscholing gedicht worden. 
 
10.2. Wat zijn ideeën voor de toekomst t.a.v. uitstroom?  
• De 55+ gesprekken zouden in de toekomst veel meer gestructureerd en professioneler 

ingevuld moeten worden. Nu zijn het nog te vaak informele gesprekken tussen de 
bedrijven door.  

• Ook is het waardevol om officials die uitstromen een zogenaamd exit formulier te laten 
invullen zodat we zicht krijgen op de reden van uitstroom en daarop kunnen gaan sturen. 

• Ook geldt dat we officials zonder actieve licentie maar die wel beschikken over een diploma 
jaarlijks zouden moeten aanschrijven met de vraag of zij zich weer beschikbaar willen 
stellen. Op die manier kan iemand (scheidsrechter, lijnrechter of kaderlid) betrokken 
blijven ook wanneer hij er een aantal jaren uit is geweest. 

 
Tot slot 
Met het aanschrijven van gestopte officials is de cirkel rond; van uitstroom zijn we terug bij 
werving. Op 10 onderdelen van arbitrage is uiteengezet hoe we het nu doen en welke ideeën 
er leven voor de toekomst. Deze ideeën zijn nadrukkelijk denkrichtingen in het licht van de 
geformuleerde beleidsvisie. Zij verdienen de komende jaren nader onderzoek en uitwerking en 
ook zullen er aanvullende ideeën aan toegevoegd worden.  
 
Zo zijn de vragen al ter tafel of officials in de lagere klassen in aparte kleding (wit shirt) 
moeten blijven fluiten en of kaarten in deze klassen benodigd zijn. Of je bij de jeugd een fluit 
gebruikt en op een stoel moet zitten of gewoon langs het veld staat als spelleider. Kortom er 
zijn niet alleen ideeën over de inrichting van de functionele processen, maar juist ook in 
rituelen, symbolen en gebruiken kunnen we de moderne volleybal arbitrage tot uitdrukking 
brengen. 
 
Functioneel of symbolisch; de lijn van “spelregels naar spelplezier” en van “scherprechter naar 
spelleider” zal daarbij in alle gevallen richtinggevend zijn. 
Kortom een koerswijziging binnen de arbitrage in de volleybalsport die langs onderstaande vier 
strategische pijlers ingezet zal worden:  
 

1. Kwaliteit & Ontwikkeling 
2. Flexibilisering & Rechtvaardigheid 
3. Informatie & Communicatie 
4. Betrokkenheid & Inzichtelijkheid 

 
Dit enerzijds om aan te sluiten bij de veranderende behoefte van de volleyballer in Nederland. 
Anderzijds om het plezier dat vele duizenden mensen aan de volleybalsport beleven (zo ook de 
official zelf), te vergroten. 
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