
Jaarverslag Scheidsrechterscommissie 
seizoen 2021-2022 

Ook het afgelopen seizoen is getekend door Corona. Helaas heeft dit de nodige uitval van trainingen 
en wedstrijden ten gevolge gehad. In de maanden december, januari en februari zijn er geen 
wedstrijden gespeeld. Half maart zijn de wedstrijden weer opgepakt. Uiteindelijk zijn er daardoor 
aanzienlijk minder wedstrijden gespeeld. 

Stand van zaken 2021-2022 
 Verenigingsexpert : 1 persoon 

 Verenigingsscheidsrechter t/m promotieklasse: 3 personen 

 Verenigingsscheidsrechter t/m eerste klasse: 17 personen 

 Verenigingsscheidsrechter derde klasse en jeugd: 9 personen 
 
In het seizoen 2021-2022 hebben wij geen leveringsplicht voor regioscheidsrechters aan de NeVoBo.  
 
Het zaaldienstschema en scheidsrechterschema zijn gecombineerd en geplaatst op de website van 
de vereniging.  
 
Ook dit seizoen waren onze scheidsrechters weer inzetbaar om de thuiswedstrijden te fluiten. 
Onvermijdelijk -zeker dit jaar- waren er verschuivingen, werden wedstrijden verplaatst door teams 
en vielen vele wedstrijden uit. Daardoor moest er een beroep worden gedaan op de flexibiliteit van 
onze scheidsrechters. Gelukkig nooit tevergeefs. Ook werd er in veel gevallen uitgeweken naar een 
trainingsavond. Dank aan alle scheidsrechters voor hun medewerking, waardoor we alle wedstrijden 
konden voorzien van een scheidsrechter.  

“Zonder scheidsrechters geen wedstrijden”. 

 
Door persoonlijke omstandigheden zijn een aantal scheidsrechters (tijdelijk) gestopt met fluiten. 
Dank voor jullie inzet als scheidsrechter. 

Opleiding scheidsrechters 2021-2022 
Als gevolg van de coronabeperkingen voor overleg- en scholingsbijeenkomsten zijn de opleidingen 
pas op het laatste moment ingezet. Het team van meisjes A1 en Dames 3 zijn nu gestart met de 
scheidsrechtersinstapstoets. Na het behalen van de licentie mogen zij jeugdwedstrijden en 
wedstrijden tot en met de 3e klasse fluiten.  
 
Door het verdwijnen van de scheidsrechters 2 opleiding (VS2) wordt overgestapt naar de 
Vaardigheidstraining. Per 1 september is een vaardigheidstraining voor nieuwe scheidsrechters in de 
1e en 2e klasse (code V4) verplicht. In het komende seizoen zullen we onder leiding van Tamme 
Sijpkes op een trainingsavond een vaardigheidstraining organiseren.  

Seizoen 2021-2022 en verder. 
In totaal hebben we tezamen bijna 70 wedstrijden gefloten. Dit zouden er nog ruim 20 meer zijn 
geweest indien de competitie niet onderbreken was geweest. 
 



Voor het komend seizoen kunnen alle scheidsrechters en leden de mogelijkheid benutten om een 
kennistest te doen via www.volleybalmasterz.nl. Het achterliggende doel is kennis te nemen van de 
(nieuwe) regels en uiteindelijk het bewaken van de kwaliteit van de arbitrage.  
 
Daarnaast moeten we blijven werken aan het werven van nieuwe scheidsrechters. Hierbij is het 
uitgangpunt dat alle teams hierin een bijdrage leveren. Binnen de vereniging hebben we 3 
scheidsrechters die op het niveau tot en met Promotieklasse , 17 scheidsrechters t/m de 1e klasse en 
9 scheidsrechters die t/m de 3e klasse mogen fluiten.  Bijzondere aandacht is nodig voor het aantal 
beschikbare scheidsrechters om de 1e klasse wedstrijden te kunnen fluiten.  
 
Tot slot worden alle scheidsrechters en natuurlijk ook de tellers bedankt voor hun inzet !  
 
De scheidsrechterscoördinator 
 
Jaap Westerhoff 
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