
Arbitragebeleid VC Majella  

VC Majella is een volleybalvereniging met 10 seniorenteams die allemaal uitkomen in de regionale 

NeVoBo-competitie. Elk team speelt een dubbele competitie met evenveel uit- als thuiswedstrijden. Om te 

kunnen volleyballen is het noodzakelijk dat elke wedstrijd een scheidsrechter (of twee) en een teller heeft. 

Dit zijn de officials die de wedstrijd begeleiden en in goede banen leiden. Alle leden van de vereniging 

worden ingedeeld om te tellen, behalve als ze TC-lid, scheidsrechter of trainer/coach zijn. 

Levering scheidsrechters Majella 
Majella moet bij alle thuiswedstrijden zorg dragen voor scheidsrechters op alle wedstrijden op 1e t/m 4e 

klasse niveau, dit zijn Verenigingsscheidsrechters omdat ze alleen bij de eigen vereniging fluiten. Bij de 

heren promotieklasse moet de vereniging de 2e scheidsrechter indelen. Deze moet code R1/R2 hebben of 

een digitale module 2e scheidsrechter gevolgd hebben. 

Voor elk team dat promotieklasse of 3e divisie speelt moet Majella Regioscheidsrechters leveren (code 

R2/R1). Doen we dit niet dan bestaat het risico dat het team teruggetrokken wordt uit de competitie. 

Elke regioscheidsrechters wordt opgegeven voor minimaal 6 wedstrijden (punten). De leveringsplicht is als 

volgt: 

- Dames / Heren Promotieklasse 

o Voor deze teams moeten 12 wedstrijden gefloten worden.  

o Bij de dames is er maar 1 scheidsrechter, bij de heren wordt de 2e scheidsrechter geleverd 

door de thuisvereniging.  

- Dames / Heren 3e divisie 

o Voor deze teams moeten 24 wedstrijden gefloten worden (omdat deze teams per wedstrijd 

twee scheidsrechters hebben). 

Verenigingsscheidsrechters 
Er zijn 2 verschillende niveaus verenigingsscheidsrechters. 

- Code V6 

o Deze scheidsrechters begeleiden thuiswedstrijden in de 3e en 4e klasse. 

o Om dit niveau te mogen fluiten moet digitaal een spelregeltoets gehaald worden. 

o Voor alle scheidsrechters wordt in de eerste helft van september een 

introductiebijeenkomst georganiseerd op dinsdagavond. 

o Wanneer de cursist daar behoefte aan heeft, zijn er praktijk-oefenmomenten tijdens het 

toverpot-openingstoernooi half september. 

o De eerste wedstrijden worden begeleid door een ervaren scheidsrechter. 

- Code V4 

o Deze scheidsrechters begeleiden thuiswedstrijden in de 1e en 2e klasse. 

o Om dit niveau te mogen fluiten moet een vaardigheidstraining gevolgd zijn. 

o Deze vaardigheidstraining bestaat uit 2 x 1 tot 1,5 uur op dinsdagavond. 

o Wanneer de cursist daar behoefte aan heeft, zijn er praktijk-oefenmomenten tijdens het 

Toverpot-openingstoernooi half september. 

o De eerste wedstrijden worden begeleid door een ervaren scheidsrechter. 

  



Regioscheidsrechters 
Voor elk team in de promotieklasse en 3e divisie wordt de scheidsrechter aangewezen door de Nevobo. 

- Code R2/R1 (Regioscheidsrechter) 

o Deze scheidsrechters worden door de Nevobo aangewezen op minimaal 6 wedstrijden 

promotieklasse of 3e divisie per seizoen. 

o Om dit niveau te mogen fluiten  moet de VS-3 opleiding gevolgd worden. Deze opleiding 

bestaat (op dit moment) uit een aantal digitale of fysieke bijeenkomsten. Je wordt 

gedurende het seizoen op 6 wedstrijden ingedeeld met een ervaren scheidsrechter en sluit 

de cursus af met een Proeve van Bekwaamheid (PvB); een examenwedstrijd afgenomen 

door een examinator van de Nevobo.  

o Wanneer je voldoende ervaring hebt op 1e klasse-niveau en voldoende kennis hebt over het 

fluiten als 2e scheidsrechter en als 1e met een 2e scheidsrechter, kan je vrijstelling krijgen 

van de opleiding. Je kan dan direct een examenwedstrijd (PvB) aanvragen. Hiervoor wordt 

binnen Majella een intakegesprek gehouden en fluit je een thuiswedstrijd als 1e 

scheidsrechter met een ervaren 2e scheidsrechter om vast te stellen of de PvB gehaald kan 

worden. Daarnaast moet je een online spelregeltoets doen voor regioscheidsrechters. 

Levering scheidsrechters per team van VC Majella 
Omdat volleybal een teamsport is, wordt de verplichting om scheidsrechters te leveren in eerste instantie 

bij de teams neergelegd.  

Uiteraard fluit elke scheidsrechter op zijn of haar niveau en de scheidsrechters worden dan ook op 

persoonlijke titel aangewezen voor wedstrijden. Ruilen is mogelijk met iemand die beschikt over de juiste 

licentie.  

Omdat niet elke scheidsrechter elke wedstrijd wil, kan of mag fluiten zijn de uitgangspunten voor de teams 

als volgt: 

- Elk team dat uitkomt in de 1e t/m 4e klasse moet maximaal 11 wedstrijden fluiten waarvan 

minimaal 8 thuiswedstrijden. 

- Elk damesteam dat uitkomt in de promotieklasseteams moet maximaal 11 wedstrijden fluiten 

waarvan minimaal 6 wedstrijden als Regioscheidsrechter. 

- Elk herenteam dat uitkomt in de promotieklasse moet maximaal 20 wedstrijden fluiten waarvan 

minimaal 6 wedstrijden als Regioscheidsrechter. 

- Alle 3e-divisieteams moeten maximaal 20 wedstrijden fluiten waarvan minimaal 12 wedstrijden als 

Regioscheidsrechter. 

Om de indeling van scheidsrechters in goede banen te laten verlopen gelden de volgende voorwaarden: 

- Regioscheidsrechters moeten uiterlijk 1 juni aangemeld zijn bij de NeVoBo. Elk team dat uitkomt in 

de promotieklasse en/of 3e divisie moet dus voor deze datum aan de scheidsrechtercoördinator 

doorgeven welke regioscheidsrechters het team heeft of wie er opgeleid moeten worden. 

- Verenigingsscheidsrechters moeten voor 1 september bekend zijn bij de scheidsrechtercoördinator 

en wedstrijdsecretaris. Elk team moet uiterlijk 1 september aangeven welke verenigings-

scheidsrechters het team heeft of wie er opgeleid moeten worden.  

- Elk team beschikt over minimaal 3 scheidsrechters waarvan er minimaal 2 op thuiswedstrijden 

aangewezen kunnen worden. 


