
V.C. Accretos Arbitrage

Workshop
“Coach de scheidsrechter”



Het programma

Arbitrage
De scheidsrechter
De teller (en DWF)
Publiek & spelers/coach
In het veld – op de stoel



Arbitrage
Waarom zijn we hier?

De workshop vorig jaar was zeer geslaagd en dit jaar gaan 
we hiermee door. 

Samen hebben we een grote stap gezet, maar we willen 
niet blijven staan. Dus moeten we blijven bewegen.

Ontwikkeling voor iedereen = geeft meer plezier

V.C. Accretos – arbitrage spelregels voor iedereen

Arbitrage werkgroep



De arbitrage werkgroep: 
Loek Geelen, Ger Joosten en Peter Presser. 
We zoeken iemand die onze werkgroep wilt versterken. 
Heb je interesse, kom even na de workshop na ons toe.

Even een klein samenvatting van wat we allemaal doen

• Week van de scheidsrechter / scheidsrechter van het jaar

De arbitrage werkgroep

• Beheer http://www.accretos.nl/arbitrage

• Fluit & Telschema  
• Begeleiden van jullie allemaal waar mogelijk is 

• Workshop “Coach de scheidsrechter” 



Het aantal personen met deze licenties is vorig seizoen 
aardig toegenomen. De jeugdwedstrijden op hoofdklasse 
niveau, de wedstrijden op 2e en 1e klasse dienen allemaal 
door deze groep personen gefloten te worden. 

De huidige groep van V4 zullen we nog intensiever gaan 
sturen en begeleiden. Ook gaan we met een nieuwe groep 
V4 aan de slag. 

Opleiding V4 scheidsrechters

Joost van Bogget (H1) Ellen Kessels (D1)
Stijn Wijers (H1) Marloes Vossen (D1)
Rob Hermans (H2)
Cretien Wijers (H2)



Respecteer en accepteer een beslissing van de 
scheidsrechter als speler/coach zijnde. Een scheidsrechter 
zal zijn best doen om een wedstrijd zo goed mogelijk te 
begeleiden.

Ga als speler/coach niet mee in het negatieve commentaar 
vanuit het publiek. Steun en respecteer je volleybalgenoot 
die als scheidsrechter optreed.

Coach het publiek positief

Respect naar scheidsrechter



De scheidsrechter

We gaan extra aandacht geven aan jullie als scheidsrechters.

• Week van de scheidsrechter
• In de maand oktober zal dit gebeuren.

• Scheidsrechter van het jaar
• Op het einde van het seizoen …..

• Afgelopen jaar was dit Lynn Görtz



Wie kent het Accretos wedstrijd protocol allemaal?

• 30 min Aanwezig zijn in de zaal

Controle van:
• scheidsrechterstoel
• nethoogte
• scorebord
• wedstrijdbal
• spelerskaarten van beide teams
• wedstrijdformulier

De teams beginnen met warmlopen / inspelen

Wedstrijdprotocol



• 17 minuten De toss 

Er wordt sinds vorig jaar niet meer getost. De aanvoerder van 
het uitspelend team heeft de eerste keuze (opslag of veld). 
Bij een eventuele 5e set heeft de aanvoerder van het 
thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen.

Tijdens het inspelen aan het net mogen de inspeelshirts 
aanblijven. 

Wedstrijdprotocol



• 15 minuten Inslaan
• 4 minuten op links aanvallen
• 4 minuten op rechts aanvallen
• 2 minuten serveren

• 5 minuten Einde warming-up
• Inspeelballen worden opgeruimd
• Teams gaan naar hun bank

• 3 minuten Wij geven elkaar vooraf de hand!

Wedstrijdprotocol



• 1 minuten Spelers het veld in
• Je geeft een fluitsignaal ten teken dat de 

spelers het veld kunnen betreden
• De teller noteert de opstellingen op het 

digitaal wedstrijdformulier

• 0 minuten Aanvang van de wedstrijd
• Je vraagt beide aanvoerders of hun team 

gereed is
• Je geeft het fluitsignaal (en handgebaar) voor 

de eerst service
• Veel succes met het fluiten van je wedstrijd

Wedstrijdprotocol



Instaptoets V6



Instaptoets V6

Wat kan je vinden op deze site?

www.volleybalmasterz.nl

• Alle spelregels van volleybal in heldere taal
• Herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken
• Uitleg over de 15 lastigste spelsituaties
• Oefentoetsen, die je kunt maken zoveel als je wilt.



Instaptoets V6

Na het behalen van de eindtoets behaal je het spelregelbewijs.



De scheidsrechter

Wat doen wij als Arbitrage werkgroep voor jullie.

• Opleiden en begeleiden van scheidsrechters in groepen
• Scheidsrechter tenues per locatie ( Neer & Roggel )

• Verbeterde website
• Deze workshop  

• Wedstrijdprotocol met handige informatie  

• Week van de scheidsrechter & scheidsrechter van het jaar

• De koffiebar terug in de gym “La Rochelle”



Wat mogen wij van jou verwachten.

• Aanwezig zijn als scheidsrechter 

• Kennis van regels en uitvoering van protocollen

De scheidsrechter

• Het behalen van de instaptoets 

• Indien je niet kunt fluiten/tellen tijdig ruilen binnen je 
team en dit doorgeven aan de scheidsrechtercoördinator 
(Peter Presser)

• Correcte omgang met het tablet



De teller is een persoon die ook valt onder Arbitrage.
Het is belangrijk dat je de taak als teller goed en correct 
uitvoert. 

• Tijdig aanwezig bij de wedstrijd, 15 minuten voor aanvang

• Bij vragen/twijfel overleg je met de scheidsrechter

• Correcte omgang met het tablet

De teller



Vanaf dit jaar gaat de teller werken met het ‘Digitaal 
WedstrijdFormulier’. 

Dit betekent voor zowel de tellers als ook coaches een 
hele omschakeling. 

Vandaar dat we er hier aandacht aan besteden.

De teller



Het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) 

1. Start van het seizoen
De wedstrijdsecretaris en coaches zorgen ervoor dat de nodige 
gegevens van de spelers per team zijn ingevuld. (Naam, NeVoBo
code, aanvoerder, rugnummers, libero)
Deze kunnen dan bij de wedstrijd als team worden geselecteerd.

De teller



2. Vlak voor de aanvang van de wedstrijd
Teller
- Opstarten site/app.
- Bij de betreffende wedstrijd de juiste team selecteren.
Coach/Aanvoerder
- Controleren of alle aanwezige/afwezige speler goed zijn ingevoerd 
(aanvoerder oranje, libero grijs) en controleer of je coach erbij staat.

De teller



De teller



De scheidsrechter checkt
de spelerskaarten en de

rugnummers. Als dit in
orde is kan op ‘ID akkoord’

worden geklikt.

Als de scheidsrechter de
namen van de officials 
heeft ingevuld kan de 

wedstrijd starten.



3. Tijdens de wedstrijd

• Live bijhouden van de stand/wissels/time-outs via het DWF

De teller



De teller

Posities invullen gaan
via dit scherm. Dit 

komt automatisch op
als je ‘Live Invullen’

hebt gekozen.
Je drukt op de positie,

gevolgd door het 
rugnummer.

Daarna geef je aan wie
begint met serveren.



De teller

Daarna kan de score
worden bijgehouden.
Dit kan door op de +

bij de desbetreffende
kant te drukken.



De teller

Time-outs kunnen
worden aangegeven

via de knop.

Wissels vul je in door
te klikken op de te

wisselen speler.



De teller



Wil je thuis op je gemak oefenen met dit formulier, kijk dan verder op:

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-
wedstrijd-formulier/

Of

https://dwf-demo.volleybal.nl/ (inloggen met je volleybal-account of je 
facebook-account) 

De teller



De tablets

• Er zijn 2 tablets, 1 voor Neer & 1 voor Roggel

• Een paar afspraken / richtlijnen, namelijk:

• Beheerders zijn Jo op het Broek & Louis Vossen 

• Gebruik de tablets alleen voor het DWF

• We zullen 2 tellers aanwijzen

• Ga voorzicht om met de tablets a.u.b. 

• Tablet spelregels & informatie 

• Waar nodig is zullen we jullie ondersteunen en informeren





Het fluit & telschema

• Je ontvangt van ons een fluit & telschema

• Op accretos.nl/arbitrage staat een actueel overzicht

• Ruilen doe je binnen je team & geef je tijdig door -> Peter Presser

• Bespreek kort op de training wie er aan de beurt is in ‘t weekend

• Het voorlopig fluit & telschema voor de eerste 

wedstrijden zullen we op het einde van de 

presentatie tonen.



Het publiek komt kijken naar de wedstrijd die jij fluit. De 
spelers/coaches verwachten dat je correct fluit. Als 
scheidsrechter is het je taak om iets waar te nemen wat 
vaak spelers, coaches en vooral het publiek niet altijd zien.
Vertrouw op je waarneming en blijf bij je standpunt.

Publiek & spelers/coach

De spelers/coaches zullen soms een reactie geven op een 
besluit van jou. Zorg als scheidsrechter voor een leuke en 
sportieve wedstrijd. 

Wij vragen aan jullie allemaal om de scheidsrechter te 
helpen / te coachen als dat nodig is. Elke scheidsrechter is 
tenslotte een speler / huisgenoot van Accretos.



In het veld – op de stoel
Nu gaan we starten met “In het veld – op de stoel”. 

We verzoeken om ongeveer gelijkwaardige teams te maken aan 2 kanten.

De opzet van het volleybalspel dadelijk is uiteraard om de scheidsrechter de 
eerste stappen te laten maken.



Iedereen bedankt voor het 
aanwezig zijn bij de workshop.

Namens Ger Joosten, 
Loek Geelen & Peter Presser


