
Voor meer info kijk ook op www.volleybal.nl/scheidsrechtersopleidingen

Scheidsrechter zijn is leuk, moet leuk blijven en zelfs nog leuker worden! Vind je de vol-
leybalsport leuk en zou je volleybalwedstrijden willen leiden dan heeft de Nederlandse 
Volleybal Bond opleidingen op diverse niveaus. De opleidingen zijn dusdanig opgezet dat 
ze dichtbij huis worden georganiseerd. Een beginnend scheidsrechter kan de cursus bij 
zijn eigen vereniging volgen en wordt hier begeleid door een praktijkbegeleider van de 
eigen vereniging. 

Het fluiten van (volleybal)wedstrijden heeft iets speciaals, omdat je technische balvaar-
digheden op juiste waarde dient te schatten. Dat is de uitdaging. Volleybal is en blijft 
namelijk een technische sport. Fluiten is ook leuk om te doen, de meeste wedstrijden 
die je fluit verlopen namelijk positief. Van de sporters ontvang je dan ook leuke positieve 
reacties. 
 
Opleidingen
Binnen de VolleybalACADEMIE kun je aan de volgende scheidsrechtersopleidingen 
deelnemen:

   Volleybalscheidsrechter 
             worden?

Instaptoets V6
Eenvoudig, elektronisch en gelijk 
fluiten tot en met de 3e klasse.

Volleybalscheidsrechter 2
Opleiding in eigen vereniging, laag-
drempelig, persoonlijke benadering 
en na je PvB ontvang je een diploma 
om de 1e en 2e klasse senioren en 
Topjeugd A & B te fluiten.

Volleybalscheidsrechter 2 
Jeugd
Opleiding in eigen vereniging, spe-
ciale extra begeleiding voor jeugd 
tot 18 jaar, na je PvB ontvang je een 
diploma om de 3e klasse senioren en 
regionale jeugdwedstrijden te fluiten.

Volleybalscheidsrechter 3
Opleiding regionaal georganiseerd 
door de Nevobo, start in septem-
ber, bestaat uit 3 bijeenkomsten, 
minimaal 6x fluiten, een praktijkdag, 
spelregeltoets en PvB. Met diploma 
kun je de promotieklasse of 3e 
divisie fluiten.

Volleybalscheidsrechter 4
Opleiding nationaal georganiseerd en 
met dit diploma kun je de 1e en 2e 
divsie fluiten.

Volleybalscheidsrechter 
Beach 4
Opleiding nationaal georganiseerd , 
een aanvullende zomercurus. Met dit 
diploma kun je t/m Eredivisie Beach 
fluiten.

Zitvolleybalscheids-
rechter 4
Opleiding nationaal georgraniseerd 
en is aanvullend op de VS4. Met dit 
diploma kun je de Ere- en 1e divisie 
fluiten.  

Volleybalscheidsrechter 
4 Top
Met dit diploma kun je de Ere- en 
topdivisie fluiten. Opleiding alleen op 
voordracht.

http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/zaalvolleybal/instaptoets-3e-klasse-en-lager
http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/zaalvolleybal/volleybalscheidsrechter-vs2
http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/zaalvolleybal/jeugdvolleybalscheidsrechter-vs2j
http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/zaalvolleybal/volleybalscheidsrechter-vs3
http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/zaalvolleybal/volleybalscheidsrechter-vs4
http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/beachvolleybal/beachvolleybalscheidsrechter4
http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/zitvolleybal/zitvolleybalscheidsrechter4
http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/tot-official/zaalvolleybal/volleybalscheidsrechter-vs4-top

