
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opleidingsplan Scheidsrechters Volleybalvereniging Flash Nieuwleusen 

Hieronder staat de uitwerking van het Opleidingsplan Scheidsrechters van Volleybalvereniging Flash Nieuwleusen. 
Flash vindt het belangrijk dat alle spelers op de hoogte zijn van de volleybalspelregels los van het feit of je fluit of 
niet. Dit betekent dat alle spelers onderstaand programma doorlopen. 

Het fluiten van een wedstrijd is niet alleen het kennen van de spelregels. Je moet je ook ‘prettig’ voelen op de bok, 
zelfverzekerdheid uitstralen en je niet laten intimideren. Daarom gaan spelers na het afleggen van de diverse 
niveaus de eerste wedstrijden fluiten onder toezicht van een ervaren scheidsrechter, het zogenaamde “buddy 
systeem”. Deze scheidsrechter steunt, adviseert en helpt de nieuwe scheidsrechter en na afloop wordt de wedstrijd 
nabesproken. Mocht het fluiten tijdens de wedstrijd problemen opleveren, kan “de buddy” de wedstrijd verder 
fluiten.  
Als blijkt dat het fluiten van een wedstrijd zoveel stress en verdriet oplevert dat een speler al dagen van te voren met 
buikpijn rondloopt, wordt in overleg met Scheidsrechter zaken en de Regio scheidsrechter deze speler van de ‘lijst 
Scheidsrechters’ gehaald.  
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 VSJ-opleiding 

Senioren Dames en Heren 

C-Jeugd 

B-jeugd 

A-jeugd 

Volleybalmasterz 

Volleybalmasterz 

Volleybalmasterz 

Vaardigheidstraining 
voor N4 niveau 

Alle C spelers volgen de online 
module “Volleybalmasterz” ook wel 
spelregel café genoemd. C spelers 
worden nog niet ingedeeld om te 
fluiten. 

Alle B spelers volgen de online 
module “Volleybalmasterz” ook wel 
spelregel café genoemd. B spelers 
worden ingedeeld om te fluiten bij 
wedstrijden van de CMV jeugd. 

Alle A spelers volgen de online 
module “Volleybalmasterz” ook wel 
spelregel café genoemd. Hierna 
worden de spelers opgeleid tot 
niveau N4. Dit gebeurt door de 
eigen Verenigingsexperts en Flash 
Regio scheidsrechters. 

Na het behalen van de 
vaardigheidstraining worden A 
spelers ingedeeld om wedstrijden te 
fluiten bij de C en B jeugd begeleid 
door een ervaren scheidsrechter, de 
buddy. 
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Indeling niveau Scheidsrechterlicenties 
Volleybalmasterz, digitale instaptoets behaald 
3e klasse en lager fluiten bij senioren + ABC wedstrijden (geen Topklasse A/B jeugd en jeugdkampioenschap) en CMV 
Vaardigheidstraining N4 
1e t/m 3e klasse fluiten bij de senioren +ABC wedstrijden (ook Topklasse), geen jeugdkampioenschappen 
V3= afgeronde VS3-opleiding of V4 met directe PVB 
Derde divisie en lager fluiten 
 
Scheidsrechters die fluiten op promotieklasse/derde divisie niveau moeten de V4 opleiding afgerond hebben en 
mogen indien veel ervaring op 1e klasse niveau een directe PVB aanvragen zodat V3 kan worden behaald of de V3 
opleiding in zijn geheel gaan volgen 
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Vaardigheidstraining 
voor N4 niveau 

Alle seniorenspelers volgen de 
online module “Volleybalmasterz” 
ook wel spelregel café genoemd. 
Hierna worden de spelers opgeleid 
tot niveau N4. Dit gebeurt door de 
eigen Verenigingsexperts en Flash 
Regio scheidsrechters. 

Na het behalen van de 
vaardigheidstraining worden de 
senioren spelers ingedeeld om 
wedstrijden te fluiten bij de 
competitie wedstrijden t/m 3e 
klasse en A jeugd.  

Na het behalen van V3 mag er 
gefloten worden bij senioren 
competitie wedstrijden t/m derde 
divisie en Jeugd. 


