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Inleiding 

Vv Haaglanden is een actieve volleybalvereniging. De vereniging is groot en er wordt bij de senioren 

gemiddeld op behoorlijk hoog niveau gespeeld. Ook de jeugdafdeling is tamelijk groot. Voor het 

spelen van wedstrijden zijn officials nodig zoals scheidsrechters, tellers, vlaggers e.d. die de 

vereniging in de meeste gevallen zelf moet leveren. Om scheidsrechter te kunnen zijn, gelden 

bepaalde eisen van de Nevobo. De eisen zijn gekoppeld aan het niveau waarop wordt gefloten. De 

Nevobo verplicht verenigingen om voldoende scheidsrechters te leveren op het volgende niveau: 

 3e klasse en lager en jeugd: instaptoets (voorheen code 6) 

 Jeugdvolleybalscheidsrechter1: VS2J 

 1e en 2e klasse: VS22 

 3de divisie3 en promotieklasse4: VS3  

Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging dat er voldoende scheidsrechters zijn op elk  

niveau. Levert een club onvoldoende scheidsrechters, dan kan de NeVoBo de vereniging dwingen om 

teams terug te trekken.   

De club dient zelf de scheidsrechters in te delen voor de thuiswedstrijden van  alle teams spelend in 

de 1ste klasse en lager. Voor alle wedstrijden moeten tellers worden ingezet en op hoger niveau ook 

vlaggers. Dat gaat niet vanzelf, zo is de afgelopen jaren gebleken. Op dit moment beschikt de 

vereniging over onvoldoende gekwalificeerde scheidsrechters op alle niveaus. De motivatie en 

bereidheid om te fluiten, zeker op wat hoger niveau, is laag. Daarom is dit beleidsplan geschreven. 

Uitvoering ervan is noodzakelijk om als vereniging op de huidige niveaus competitie te kunnen 

blijven spelen. 

 

Afspraken 

1. Om voldoende scheidsrechters te hebben is het ieder competitiespelend lid5 van 18 jaar en 

ouder  verplicht om de instaptoets te hebben gedaan6. De instaptoets kan online worden 

                                                           
1
 Scheidsrechters tussen de 14 en 18 jaar en die jeugdwedstrijden leiden in de regionale klassen, maar ook 

seniorenwedstrijden t/m de 3de klasse. 
2
 VS=Volleybalscheidsrechter 

3
 Er moeten per team 1 of meer scheidsrechters geleverd worden die in totaal jaarlijks 25 wedstrijden fluiten 

op 3
de

 divisie of promotieklasseniveau, niet zijnde wedstrijden van vv Haaglanden (zogenaamde “uitfluiters”). 
4
 Als voetnoot 1 met dien verstande dat voor elk damesteam in de promotieklasse slechts 12 wedstrijden aan 

uitfluiters geleverd hoeft te worden. Dit omdat er bij promotieklasse dames geen 2
de

 scheidsrechter nodig is. 
5
 Recreanten worden daar niet toe gerekend. 

6
 Dat wil overigens niet zeggen dat men ook verplicht is te fluiten. Sommigen durven dat niet of staat het zo 

tegen dat men liever een andere klus binnen de vereniging verkiest. Of als men al voldoende andere functies 
vervult binnen de vereniging. 
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afgelegd en betreft het beantwoorden van 20 meerkeuzevragen waarvan er voldoende goed 

moeten worden beantwoord. Men krijgt direct uitslag en het kan 24/7 worden gedaan. Het 

kan net zo vaak als men wil opnieuw worden gedaan en het slagen voor de toets is definitief 

en hoeft niet in het jaar erna herhaald te worden. Voorgesteld wordt voorts om leden die de 

instaptoets rond de jaarwisseling niet hebben gedaan een naheffing op te leggen van €50 

euro7. Deze verplichting dient per seizoen 2014-2015 ingevoerd te worden. Het dient 

opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement. De scheidsrechterscoördinatie (SC) 

informeert leden met enige regelmaat over deze verplichting en geeft in de eerste helft van 

januari een overzicht aan de penningmeester die de €50 in rekening brengt. 

2. Alle jeugdleden van 16 en 17 jaar doen een instaptoets via de procedure van VS2J8. Er wordt 

jaarlijks ten minste één maar bij voorkeur 2 evenementen georganiseerd waarbij op één of 

andere luchtige wijze de jeugdspelers de instaptoets doen. Afgezien van het feit dat men dan 

ook mag fluiten (bij bijvoorbeeld jeugdwedstrijden) is het afleggen van de toets ook goed 

voor de spelregelkennis van de jeugdleden. Organisatie door de scheidsrechterscoördinatie 

en jeugdcommissie. Ook deze “verplichting” dient te worden opgenomen in het 

huishoudelijke reglement. Er staat geen sanctie op het niet afleggen van de toets. Start 

seizoen ‘14/’15.  

3. Het indelen van scheidsrechters en andere officials geschiedt door de officialindelers en 

wordt toebedeeld aan teams op basis van het aantal spelers. Daarbij wordt ook rekening 

gehouden met het aantal spelers dat reeds als trainer, bestuurslid of andere zware functies 

binnen de vereniging actief is.  

4. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de toebedeelde taken. Het regelen 

van vervangers is ook hun eigen verantwoordelijkheid en niet van de officialindelers of 

scheidsrechterscoördinatie. Niet op komen dagen zonder een vervanger te hebben geregeld 

levert het team een boete op van €50,- per keer. Mensen die een officialbeurt waarnemen 

waarop een official niet is komen opdagen kan een vergoeding krijgen van €10,-. 

5. Elk team heeft de verantwoordelijkheid en de verplichting  om op het eigen niveau 

scheidsrechters te leveren. Dat kan door eigen spelers cursussen te laten volgen en te laten 

fluiten of door één of meer personen te vinden die het namens het betreffende team wil(len) 

fluiten. De scheidsrechter moet wel officieel aan de club verbonden zijn. Voor teams die 

hoger spelen dan 3de divisie gelden dezelfde plichten als voor teams op 1ste en 2de klasse 

niveau.  Ook dit dient in het huishoudelijk reglement te worden vastgelegd. Verplichting gaat 

in op 1 augustus 2014. 

6. Er komen pagina’s op de website van de vereniging speciaal gericht op de scheidsrechters. 

Het bevat informatie over (nieuwe) spelregels, nieuws van de Nevobo, links naar filmpjes en 

een overzicht van o.a. de hier beschreven afspraken en verplichtingen. Gereed op 1 april 

2014. 

7. Er worden jaarlijks officialbijeenkomsten gehouden met een luchtig en informatief karakter. 

Eerste bijeenkomst voorjaar 2014. 

8. Teams, ook in de jeugd, worden verplicht om elke scheidsrechter na afloop van de wedstrijd 

als dank een consumptie aan te bieden. Gaat in vanaf het seizoen 2014-2015 (maar mag 

natuurlijk per direct).Ook deze afspraak wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

                                                           
7
 Indien te veel mensen kiezen voor de betaling dan zou het bedrag opgehoogd kunnen worden. 

8
 Deelnemers jaar krijgen een jeugdpakket van de Nevobo en twee workshops aangeboden. 
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9. Alle scheidsrechters die een proeve van bekwaamheid (PvB) hebben afgelegd (VS2) krijgen 

een witte trui die men dient te gebruiken als scheidsrechtersoutfit. Bekeken moet  worden of 

dit gefinancierd kan worden m.b.v. sponsoring.9.  

10. Er worden jaarlijks beoordelaars/beoordelingen en opleidingstrajecten voor scheidsrechters 

georganiseerd door de club. De namen van de beoordelaars worden aan het begin van het 

seizoen door de scheidsrechterscoördinatoren  gepresenteerd aan het bestuur. 

11. Er komt een sectie op de website van de vereniging met informatie voor scheidsrechters en 

andere officials. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Volgens bericht  van Léon Sosef van de Nevobo mag dit voor tenues van scheidsrechters VS2. 


