Scheidsrechtersopleiding BONI
Seizoen: 2019/2020
Scheidsrechter coördinator: Marloes Verstappen
Scheidsrechters licenties
De NeVoBo hanteert verscheidene scheidsrechters licenties. In principe heeft iedereen die
de online scheidrechters toets gemaakt heeft een V6 licentie. Leden die beschikken over
deze licentie mogen wedstrijden fluiten tot en met de 3e klasse.
Voor het fluiten van 1e of 2e klasse is een V4 (vaardigheidstraining) licentie vereist.
Voorheen konden leden deze licentie behalen door binnen de vereniging ervaring op te
doen met het fluiten van 2e klasse wedstrijden waarna en proeve van bekwaamheid (PvB)
werd afgenomen. Echter, sinds het seizoen 2019/2020 heeft de NeVoBo de inrichting van de
scheidsrechters opleiding gewijzigd. Vanaf dit seizoen kan de V4 licentie behaald worden
door het volgen van een (eenmalige) vaardigheidstraining, gegeven door de
verenigingsexpert.
Vaardigheidstraining
Tijdens de vaardigheidstraining (ongeveer 3 uur) leiden verenigingsexperts scheidsrechters
op voor het fluiten van wedstrijden vanaf de 2e klasse t/m 1e klasse van de regio. De
vaardigheidstraining wordt gegeven door de verenigingsexpert (zie onder) en wordt
aangepast op het niveau van de scheidsrechters.
Alle leden met een V6 licentie mogen participeren in de vaardigheidstraining. Echter, er
mogen slechts 14 leden participeren per vaardigheidstraining om de kwaliteit te kunnen
garanderen. Dit aantal is bepaald door de NeVoBo.
In de training leren scheidrechters om wedstrijden te begeleiden, welke invloed hun gedrag
en houding heeft op het spel en hoe ze spelplezier kunnen bevorderen. Binnen de
vaardigheidstraining staat niet de beoordeling centraal, maar de training. De bijeenkomst
wordt dan ook niet afgerond met een proeve van bekwaamheid (PvB). Na de
vaardigheidstraining wordt een aanwezigheidslijst getekend door deelnemers en de
verenigingsexpert. Deze wordt verstuurd naar de NeVoBo die vervolgens de licenties
toekend. Iedereen die de vaardigheidstraining heeft gevolgd is in principe gekwalificeerd
voor te fluiten in de 1e en 2e klasse.
Het doel is om de vaardigheidstraining in het begin van het seizoen aan te bieden aan leden
zodat ze ook snel aan de slag kunnen als scheidsrechter. Mogelijkerwijs zijn er leden die na
de vaardigheidstraining nog twijfelen over hun bekwaamheid als scheidsrechter. Daarom
bieden wij de mogelijkheid om bij de eerste of tweede wedstrijd die het lid gaat fluiten,
begeleiding te krijgen van een ervaren scheidsrechter.
Verenigingsexpert
De verenigingsexpert verzorgt de vaardigheidstraining. De opleiding tot verenigingsexpert
wordt georganiseerd door de NeVoBo en beslaat één bijeenkomst van 4 uur. Momenteel is
er bij Boni één verenigingsexpert: Jurjen Westeneng.
Praktisch
In het seizoen 2019/2020 dient er een vaardigheidstraining gepland te worden, bij voorkeur
aan het begin van het seizoen. Dit is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter
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coördinator in samenwerking met de verenigingsexpert. De datum dient afgestemd te
worden op andere Boni-activiteiten.
Voor de vaardigheidstraining dient een zaal gehuurd te worden welke beschikt over in elk
geval één of twee volleybalvelden. Leden kunnen zich aanmelden via de email, met een
maximum van 14 leden per vaardigheidstraining.
Na het volgen van de vaardigheidstraining is de licentie behaald. Echter omdat
mogelijkerwijs sommige scheidrechters zich dan nog niet volledig bekwaam zouden kunnen
voelen bieden we begeleiding door ervaren scheidsrechters bij de eerste wedstrijd(en) die
gefloten moeten worden.
Qua kosten dient er in ieder geval zaalhuur voor de vaardigheidstraining begroot te worden.
Communicatie naar de vereniging
In de startbrief, de eerste nieuwsbrief van het seizoen, zal aangekondigd worden dat de
scheidsrechtersopleiding binnen de vereniging een andere vorm zal krijgen. De nadruk zal
gelegd worden op de noodzaak van scheidsrechters en hoe aan te melden voor de
scheidsrechtersopleiding.
Tijdens de eerste trainingen zal de nieuwe scheidsrechtersopleiding gecommuniceerd
worden naar de teams door de scheidsrechter coördinator (of een ander bestuurslid).
Het doel is om binnen dat elk team beschikt over minimaal één scheidsrechter met een V4
licentie.
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