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Volleyballen in Corona-tijd 

Wij krijgen dagelijks meerdere telefoontjes en belletjes aangaande de Corona en het 

volleybal. Dit is erg begrijpelijk en deze staan wij ook graag te woord. De meest gestelde 

vraag is of er wel gevolleybald mag worden als er een teamgenoot besmet is geraakt met het 

Corona virus of, er zijn er 2 teamgenoten wachtende op een test/uitslag. Wij volgen de regels 

van het RIVM en zij hebben gesteld dat als je klachtvrij bent dat je dan kunt sporten. Dat 

betekent dat als er 2 spelers in quarantaine zitten omdat ze mogelijk besmet zijn, maar de 

overige 7 spelers uit dat team hebben geen klachten, dat de wedstrijd door kan gaan. 

 

Protocollen van verenigingen 

Iedere vereniging dient een protocol te hebben waar teams zich aan moeten houden als er 

gespeeld wordt in de zaal. Wij zien gelukkig dat vele vereniging hier op een goede manier 

mee omgaan en dit protocol ook op hun website plaatsen. Wij willen iedereen aanmoedigen 

hun protocol op hun website te plaatsen, zodat uit de spelende teams van tevoren de site 

kunnen raadplegen om te weten te komen welke maatregelen er zijn getroffen en welke 

beperkingen er zijn. In sommige zalen is het toegestaan om een coach mee te nemen en 

maximaal 5 toeschouwers per uitspelend team. Ook zijn er zalen waarbij er een coach en 

maximaal 1 toeschouwer (chauffeur) van het uitspelend team mee mag komen. Dit zijn wel 

verschillen die van tevoren bekend moeten zijn om vervelende situaties te voorkomen op de 

wedstrijddag zelf. Dus graag het protocol op de website van de vereniging plaatsen en 

raadpleeg de website van de vereniging waar je een uitwedstrijd moet spelen! 

 

Hoe om te gaan met een verplaatsing van een wedstrijd? 

Indien er een of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis 

moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging 

contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd 

mag worden en een vervangende datum gezocht moet worden. Bij afzeggingen op het 

laatste moment of als de Nevobo niet bereikbaar is, kan er ook achteraf nog bekeken worden 

of dit als afzegging door corona oorzaken behandeld wordt. Elke afzegging moet wel direct bij 

de Nevobo gemeld worden! Daarnaast uiteraard de tegenstander en eventueel aangewezen 

scheidsrechter informeren.  

In de basis is het de bedoeling dat een zieke of geblesseerde spelers door een invaller 

vervangen wordt. De normale invalbepalingen blijven geldig. 

 

Elkaar helpen om te kunnen volleyballen  
De protocollen en richtlijnen bestaan uit een combinatie van regels en adviezen.  
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Om te zorgen dat er geen mensen als politieagent rond moeten gaan lopen en dat we wel de 

hele winter mogen blijven sporten moeten we hier gezamenlijk aan werken. Voor meer 

informatie, lees hier het volledige bericht. 

 

Gebruik van het DWF 

Wij willen jullie erop attenderen dat het belangrijk is om na de wedstrijd direct het DWF te 

versturen. Het versturen van het DWF moet nadat beide aanvoerders en de scheidsrechter 

hun akkoord hebben gegeven op datgene wat is ingevuld in het DWF. Hierbij gaan wij ervan 

uit dat is gecontroleerd of de juiste spelers zijn aangevinkt die zijn uitgekomen en of de 

setstanden/uitslag correct is ingevuld. Wij zien te vaak dat het DWF een lange tijd nadat de 

wedstrijd is afgelopen wordt ingevuld/verstuurd. Graag jullie aandacht hiervoor! 

 

Arbitrage 

Animatie film met uitleg Arbitrage Informatie Systeem 

 

Hebben jullie voor ieder team van Eredivisie t/m Promotieklasse en Zitvolleybal Ere- en 1e 

divisie je teambeoordelaar al ingevuld in de digitale teamopgave (handleiding)? Niet vergeten 

om te doen! 

Het invullen van de teamtevredenheidsformulieren is voor de arbitrage en daarbij voor het 

gehele volleybal namelijk een hele waardevolle bijdrage. 

Hoe en waarom….? Help mee de arbitrage te verbeteren 

 

Het Arbitrage informatie Systeem (AIS) is in gebruik voor de competitiewedstrijden, van 

Eredivisie t/m Promotieklasse en Zitvolleybal Ere- en 1e divisie. Net als voorgaande jaren 

ontvangt de teambeoordelaar na iedere wedstrijd een mail met een link naar het 

teamtevredenheidsformulier per scheidsrechter. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en 

invullen neemt hooguit één of twee minuten tijd in beslag. 

 

De belangrijkste aandachtspunten voor het AIS zijn: 

- De teambeoordelaar ontvangt na de wedstrijd een uitnodigingsmail met link vanaf 
het mailadres noreply@ais360.nl 

- Een teamtevredenheidsformulier bevat vier vragen welke beantwoord wordt met 
Zeer tevreden - Tevreden - Bijna tevreden - Ontevreden 

- Wij spreken in volleybal over 1e- en 2e scheidsrechter. Omdat het systeem sport 
breed wordt gebruikt zijn de volgende termen vergelijkbaar: 
Hoofdscheidsrechter = 1e scheidsrechter 

Ondersteunende scheidsrechter = 2e scheidsrechter 

Ondersteunende official = lijnrechter 

Deze termen gebruiken we alleen in AIS. Verder worden onze eigen benamingen in 

alle communicatie gehanteerd 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/11/elkaar-helpen-om-te-kunnen-blijven-volleyballen
https://www.youtube.com/watch?v=qsjyKGB1z34
https://www.nevobo.nl/cms/download/3346/handleiding%20opgave%20teamsamenstelling.pdf
https://www.nevobo.nl/official/begeleiding-beoordeling/arbitrage-informatie-systeem-ais/
mailto:noreply@ais360.nl
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- De (1e) scheidsrechter vult na iedere wedstrijd een tevredenheidsformulier in over de 
sportiviteit van beide teams 

- De (1e) scheidsrechter vult na iedere wedstrijd een tevredenheidsformulier in over de 
accommodatie 

- Wanneer de ingevulde formulieren over sportiviteit en de accommodatie daar 
aanleiding toe geven, neemt de Nevobo contact op met de vereniging 

- Halverwege en aan het einde van het seizoen wordt de teambeoordelaar 
geïnformeerd over hoe het team in verhouding tot andere teams de scheidsrechters 
beoordeelt 

 

Als er nog vragen zijn, stel deze gerust bij de medewerker arbitrage op het hoofd- of 

regiokantoor. 

We wensen je veel (spel)plezier toe in het nieuwe seizoen en hopen dat we veel (zeer) 

tevredenheidsformulieren zullen ontvangen. 

 

Week van de Scheidsrechter 2020 
Activeer jij ook dit seizoen weer je leden om de scheidsrechters te bedanken? Wij helpen je 

verder! Deze speciale Week van de Scheidsrechter 2020 loopt van vrijdag 2 t/m zondag 11 

oktober. 

Van vrijdag 2 t/m zondag 11 oktober geven we onze scheidsrechters weer de eer die hen 

toekomt tijdens de jaarlijkse Week van de Scheidsrechter. Zij reizen, na een te lange periode van 

thuiszitten door corona, door stad en land om te zorgen dat wij onze wedstrijd kunnen spelen. Al 

die fluitende mannen, vrouwen, jongens en meiden zijn onmisbaar als we onze sport eerlijk 

willen houden!  

Verenigingen, kom in actie!  

 Wij roepen onze verenigingen daarom op mee te doen en ook hun leden op te roepen hun 

scheidsrechter(s) tijdens de actieweek in het welverdiende zonnetje te zetten. Daar helpen wij je 

graag bij! Alle verenigingsnieuwsbrieflezers ontvangen deze week van ons een e-mail met daarin 

alle informatie en een link naar de digitale toolkit met promotiemateriaal.  Ontvang je de 

verenigingsnieuwsbrief nog niet en blijf je graag op de hoogte? Meld je dan nu aan!  

Deel alles met ons!  

 Maak een foto of filmpje, of laat dit doen, van de speciale actie voor de scheidsrechters en deel 

deze op social media met #Scheidsbedankt en #Volleyscheids! Samen maken we er een topweek 

van voor onze scheidsrechters!   

Lees hier meer over de Week van de Scheidsrechter.   

Tot slot ook vanaf deze plek namens ons, bestuur, directie en medewerkers van de Nevobo: 

Scheids, bedankt voor alles wat je voor onze prachtsport betekent! Na een lange periode van 

stilzitten door het coronavirus maak jij de competitie weer mogelijk!  

Update protocollen indoor volleybal en -arbitrage 
Het zaalseizoen is begonnen. Hoe zorg je er als vereniging voor dat je voldoet aan alle corona-

richtlijnen vanuit de overheid? 

https://volleybal.us9.list-manage.com/subscribe?u=f0b1422d98f405e8825b3edb1&id=062f8ec5d2
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/08/31/scheids-we-hebben-je-gemist
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Als aanvulling op het protocol verantwoord sporten is het protocol voor indoor volleybal 

samengesteld met daarin zaken die specifiek voor volleybal gelden. Denk daarbij aan richtlijnen 

voor verschillende groepen, starttijden, maar ook hoe we omgaan met eventuele voortijdige 

beëindiging van de competities. Ook worden hierin eventuele afwijkingen van spelregels of 

reglementsartikelen beschreven.  

Dit protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van nu. Afhankelijk van de 

maatregelen die de overheid neemt, kunnen er aanpassingen gedaan worden. Bij een nieuwe 

versie zullen de wijzigingen in rood worden aangegeven. Ook vind je hieronder een apart 

protocol indoor volleybal voor arbitrage.  

Raadpleeg Protocol Indoor volleybal [update 16 september]  

 Raadpleeg Arbitrageprotocol indoor volleybal [update 16 september] 

Hier vind je het algemene protocol voor de sport, protocol indoor volleybal, volleybalspecifieke 

FAQ, handreiking publiek bij sportwedstrijden, handreiking richtlijn gebruik sporthal, aanvullende 

adviezen en de communicatiemiddelen voor indoor volleybal. 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.nevobo.nl/cms/download/6851/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6852/Arbitrageprotocol%20indoor%20volleybal.pdf
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/

