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De stand van zaken 2019 : 

• Verenigingsexpert : 1 persoon 
• Regioscheidsrechters: 4 persoon aangewezen naar de NeVoBo. 
• Verenigingsscheidsrechter t/m eerste klasse: 12 personen actief 
• Verenigingsscheidsrechter tweede en derde klasse en jeugd: 32 personen 

 
In het seizoen 2019-2020 hadden wij geen leveringsplicht meer voor 
regioscheidsrechters  naar de NeVoBo.  
 
Het zaaldienstschema en scheidsrechterschema waren zijn gecombineerd en te 
vinden op de website van de vereniging.  
 
Ook dit seizoen stonden er weer scheidsrechters klaar om de thuiswedstrijden te 
fluiten. Zo veel mogelijk werd door de scheidsrechters het witte scheidsrechtertenue 
gedragen, dit ondersteund de uitstraling en herkenbaarheid als scheidsrechter.  
Onvermijdelijk zijn elk jaar weer verschuivingen en worden wedstrijden verplaatst 
door teams. Daarmee moet er een beroep worden gedaan op de flexibiliteit van onze 
scheidsrechters. Echter nooit tevergeefs. Regelmatig werd er uitgeweken naar een 
trainingsavond. Dank aan alle scheidsrechters voor de getoonde flexibiliteit en hun 
medewerking om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter.  
 
Door persoonlijke omstandigheden zijn een aantal scheidsrechters (tijdelijk) gestopt 
met fluiten. Dankt voor jullie inzet als scheidsrechter. 
 
Opleiding scheidsrechters voor seizoen 2019 - 2020 
Het afgelopen jaar heeft meisjes A1 collectief de scheidsrechterinstapstoets gemaakt 
en volbracht. Hulde hiervoor. Zij hebben de licentie behaald om jeugdwedstrijden en 
wedstrijden tot en met de 3e klasse te mogen fluiten.  
 
Door het verdwijnen van scheidsrechters 2 (VS2) opleiding wordt overgestapt naar 
de Vaardigheidstraining. Per 1 september is de vaardigheidstraining voor nieuwe  
scheidsrechters 1e en 2e klasse (code V4) verplicht.  
Hiervoor hebben we onder leiding van Tamme Sijpkes op de trainingsavond van 23 
april 2019 een vaardigheidstraining georganiseerd. De training startte met een uitleg 
over nieuwe regels en toepassing van enkele regels. Met behulp van de aanwezige 
teams was het mogelijk deze praktijktraining onder in te vullen. Hierbij werd 
ondersteund door meerdere ervaren scheidsrechters. Hierdoor zijn 13 
scheidsrechters nu voorgedragen en erkend door de NeVoBo en daarmee 
gepromoveerd en voldoen aan de code V4 licentie. 
 
 
  



 
Seizoen 2019-2020 en verder. 
 
In totaal hebben we te samen 96 wedstrijden gefloten. Dit zouden er nog 20 meer 
zijn geweest indien de competitie niet vroegtijdig door de Corona was gestopt. 
 
Voor het komend seizoen kunnen alle scheidsrechters weer de mogelijkheid 
benutten om een kennistest te doen via de link www.volleybalmasterz.nl  
Deze is ook bedoeld voor alle jeugdscheidsrechters. Met als doel, eventuele nieuwe 
regels toe te passen en bewaken van de kwaliteit van de scheidsrechters.  
 
Daarnaast moet er worden gekeken naar het opleiding van scheidsrechters. 
Binnen de vereniging hebben we 4 scheidsrechters die op het niveau tot en met 
Promotieklasse , 28 scheidsrechters t/m de 1e klasse en 20 scheidsrechters die t/m 
de 3e klasse mogen fluiten.  
Met name dient gekeken te worden naar begeleiding om ook de 1e klasse 
wedstrijden te kunnen fluiten. Hiervan moeten er een aantal begeleid worden om tot 
het niveau 1e  klasse te kunnen en willen fluiten (het aantal beschikbare 
scheidsrechters wordt namelijk erg klein).  
 
 
Tot slot wordt iedere scheidsrechter en teller bedankt voor zijn of haar inzet!, zonder 
scheidsrechters geen wedstrijden ! 
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