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Scheidsrechters cursus Krathos 
Ik op de ‘bok’ als scheidsrechter? Nooit niet! Dat durf ik niet! Het zijn helaas veel ge-

hoorde uitspraken wanneer de club een team vraagt om een wedstrijd te gaan leiden.  

Je hoeft helemaal niet bang te zijn om een scheidsrechter te zijn. Nee, zeker niet met de 

juiste kennis van de spelregels. En veel regels zul je inmiddels wel kennen. Maar er zijn 

nog veel meer. En wanneer je deze ook allemaal kent, wordt het spelletje zoveel leuker. 

Een zeurende coach of een schreeuwende speler kun je het zwijgen opleggen, wanneer 

je weet waarover je spreekt. Maar ook je eigen spel wordt leuker doordat je over nog 

meer goede volleybal tools gaat beschikken. 

De cursus is geheel gratis en hij wordt op de club gegeven. De bedoeling is dat er meer 

gediplomeerde scheidsrechters wedstrijden gaan leiden, op basis van de juiste spelre-

gelkennis en om de wedstrijden op een plezierige wijze te laten verlopen. En doordat er 

veel meer scheidsrechters komen hoef je ook niet zo vaak te fluiten en kunnen er zelfs 

twee scheidsrechters op een wedstrijd komen te staan. 

In deze cursus zal je de spelregels leren op een  eenvoudige en speelse manier. Je zult 

training krijgen in het fluiten en hierin ook begeleiding krijgen, tijdens en na de cursus. Is 

fluiten ‘eng’? Nee, helemaal niet! Met de juiste tools en begeleiding gaat ook jouw ple-

zier als scheidsrechter en volleyballer omhoog. 

Oh ja, is de cursus gratis? Ja en Nee, want je zult wel enkele uren van je vrije tijd moe-

ten inleveren. Maar je krijgt er zoveel voor terug. 

Ik zie je graag op maandagavond 6 en 13 mei in de Europahal zaal 2  van 

19:30 tot 21:00 uur. Wel even opgeven via het bestuur van Krathos. 

 

Agenda bijeenkomst 1: 

Introductie, toelichting (5 minuten), 

Kennismaking en persoonlijk leerdoel (5 minuten), 

Theorie en vragen (30 minuten), 

Veld opbouwen en omkleden (5 minuten), 

Fluiten op het juiste moment (10 minuten), 

Spelen en de bok op (30 minuten), 

Afsluiten, reflectie leerdoel (5 minuten). 

Inname spelregelbewijzen en bespreken observaties (15 minuten), 

http://www.dbsoundsystems.nl/
http://www.mixx.nl/
http://www.fysio-noord.nl/
http://www.martiniplaza.nl/
http://silshaircrew.business.site/
http://www.krathos.nl/
http://krathos.nl/nieuwsbrief.php


 

Agenda bijeenkomst 2: 

Inname spelregelbewijzen en bespreken observaties (15 minuten), 

Theorie en vragen (20 minuten), 

Veld opbouwen en omkleden (5 minuten), 

Spelen en de bok op (40 minuten), 

Afsluiten, reflectie leerdoel (10 minuten). 

Zaalwacht 

De laatste wedstrijddag komt er alweer aan. Ondanks meerdere berichten over de zaal-

wacht in deze nieuwsbrief, zien wij dat dit in de praktijk niet altijd soepel verloopt. 

Volgend seizoen willen we dit dan ook (deels) anders gaan organiseren: 

Met name aan het begin van de wedstrijddag moet er in korte tijd veel gebeuren (velden 

opbouwen, deuren openmaken, kantine gereed maken etc.). Daarom zoeken we 1 of 2 

vrijwilligers die het eerste half uur van de zaalwacht het opstarten kan/kunnen co-

ördineren.  

Wat verwachten we dan van je? 

Dat je/jullie elke thuisspeeldag bij het opstarten aanwezig bent en het team dat zaalwacht 
heeft ‘op gang helpt’. 

Dat je de maandag voor een thuiswedstrijd even een app stuurt naar het team die zaal-
wacht heeft en aan de teams die scheidsrechters moeten leveren. (Deze krijg je aan-
geleverd door het bestuur)  

Vanzelfsprekend krijg je hier van te voren uitleg over. Het zal per thuiswedstrijd ongeveer 

een half uur tijd in beslag nemen. We hopen op positieve reacties van jullie! 

Aanmelden kan bij één van de bestuursleden.  

Bardienst: 

Zoals jullie weten, draaien we dit jaar de bardiensten voor het eerst zelf. Na de laatste 

wedstrijd gaan we met de gemeente evalueren hoe beide partijen dit ervaren hebben. In 

een tussentijds gesprek is al aangegeven dat de gemeente er positief tegenover staat, 

dus dat zit goed. 

We merken dat bij thuiswedstrijden de kantine ons “feestje’ is geworden, dat het goed 

loopt én dat het heel gezellig is. Ook financieel hebben we hier als vereniging baat bij. 

In de praktijk blijkt echter wel, dat  het met name tussen 13:00 en 19:45 moeilijk is om 

vrijwilligers te vinden die de bardiensten kunnen bemensen. Dit heeft verschillende oor-

zaken, bijvoorbeeld werk of zelf spelen. Graag willen wij voor deze bardiensten in de 

middag een beroep doen op ouders van de A/B/C jeugd of partners van Krathos spelers. 

Het zou mooi zijn als we een grote groep mensen hebben die allemaal één of meerdere 

keren per seizoen 2 uurtjes achter de bar willen staan. 

We vragen iemand die dit wil opzetten en een jaarlijst wil maken. 

Ook hier kan een bardienstapp van gemaakt worden, zodat makkelijk vervanging gere-

geld kan worden indien nodig.  

Vele handen maken licht werk! 

Aanmelden kan bij Nancy Faber . 

http://www.ronhaans.nl/
http://www.eetcafe-istanbul.nl/foodticket/
http://www.janetshaarstyle.nl/
http://www.monuta.nl/
https://www.nemdes.nl/
http://www.nijeboer-sport.nl/


Teamindeling 
Op dit moment beraadt de Technische Commissie zich over de voorlopige teamindeling voor 
het seizoen 2019-2020. Dat is een hele puzzel, omdat er nog geen volledige zekerheid is 
over het vertrek of de komst van spelers en trainers. Er zijn inmiddels gesprekken met alle 
trainers en met sommige teams gevoerd. Met sommige spelers en trainers zal opnieuw ge-
praat worden over hun wensen en/of verwachtingen. Wie een uitdrukkelijke wens of een uit-
drukkelijk verzoek heeft over in welk team hij of zij wil spelen of op welk niveau, doet er goed 
aan contact te zoeken met de TC, zodat wij daar rekening mee kunnen houden (voor zo ver 
je dat nog niet gedaan hebt).  
De TC heeft een document opgesteld dat als leidraad dient voor de werkwijze bij de teamin-
deling: 

Hoe komt de teamindeling tot stand?  
 
De teamindeling wordt door de TC (Technische Commissie) gemaakt en vervolgens door het bestuur van Kra-
thos bevestigd. 
 
De TC gaat te werk volgens de volgende stappen: 
 
Gesprekken met alle trainers. Zij kunnen aangeven of ze het team het volgende seizoen willen blijven trainen, 

een ander team willen trainen of stoppen. In het laatste geval zal de TC op zoek gaan naar andere trainers. 
In hetzelfde gesprek of in een vervolggesprek geven de trainers advies over elke speler: moeten ze naar een 

hoger team of juist naar een lager team. Ook kan de trainer aangeven of hij er spelers bij wil hebben en wel-
ke dat zijn.  

Dan volgt de voorlopige indeling door de TC. De TC kan hiervoor nog persoonlijke gesprekken voeren met spe-
lers voor wie in de voorlopige indeling veel verandert 

De voorlopige indeling wordt teruggekoppeld naar de trainers/coaches 
Dan volgt de ‘definitieve’ teamindeling, die aan de leden wordt gepresenteerd na goedkeuring door het bestuur. 
Bij hoge uitzondering kan de TC de teamindeling dan nog aanpassen als spelers onoverkomelijke bezwaren, er 

spelers stoppen met volleybal of als zich nog nieuwe leden aandienen. 
.  
 
Bij de indeling hanteert de TC de volgende criteria, in volgorde van belangrijkheid: 
 
Het niveau van de spelers, rekening houden met de posities in het veld (spelverdeler, middenaanvaller, passer/

loper, diagonaal, libero). 
De groeimogelijkheden van de spelers, leeftijd en geboekte vooruitgang in het lopende seizoen. 
Instelling van de spelers (opkomst en inzet bij trainingen, inzet en beleving bij wedstrijden). 
Sociale verbondenheid in teams (leeftijd, omgang met elkaar, ervaringen uit verleden). 
 Evenwichtige teams (in sportief en sociaal opzicht).  

 
Als de indeling van de teams eenmaal tot stand gekomen is op de manier zoals hierboven beschreven, is deze 
dus ook definitief. Alleen in bijzondere gevallen kan de nog TC nog besluiten om een wijziging aan te brengen.  
Het gaat daarbij dus niet om situaties waarin jij of je ouders/verzorgers vindt of vinden dat je te laag bent inge-
deeld of dat je bent ingedeeld in een team dat je niet zo leuk lijkt. Die situaties vinden wij oprecht jammer, maar 
zijn voor ons géén reden om de indeling alsnog aan te passen.  
Dat geldt ook voor spelers die alsnog bij een vriend(in) in het team willen spelen.  
 
Bij deze willen we graag duidelijk maken dat het organisatorisch onmogelijk is om daarmee rekening mee te hou-
den. Volleybal is een teamsport waarbij je (nieuwe) vrienden maakt! Zoals je hierboven bij de criteria kunt lezen, 
houden we wel rekening met de ‘sociale verbondenheid’ in de teams, zodat iedereen zich er snel op z’n gemak 
kan voelen. Mocht er sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden, neem dan a.u.b. contact op met 
de TC.  
 
In veruit de meeste gevallen kunnen de wensen van spelers en de adviezen van de trainers gehonoreerd wor-
den, maar helaas is het niet mogelijk om altijd aan alle wensen te voldoen.  
Er gelden immers meerdere belangen en tussen die belangen moet een afweging gemaakt worden. Dat maakt 
het opstellen van een  en daardoor wordt het maken van een teamindeling nog gecompliceerder.  
 
Indien er een afweging gemaakt moet worden tussen conflicterende belangen, hanteert de TC onderstaande 
volgorde van Voor de TC is de volgorde van belangrijkheid van de belangen als volgt:  
 

Club belang 
Team belang 
Individueel belang 

http://www.evelynnovacek.nl/
https://www.meubelbeslagonline.nl/
https://www.mitra.nl/
http://www.moedt.nl/
http://www.powerfield.nl/


,,Zonder scheidsrechter, kan er geen wedstrijd gespeeld worden” 
Op 2 maart is bij wedstrijden van Abiant stilgestaan bij het feit dat ons lid Michiel Dietvorst al 
25 jaar actief is als scheidsrechter. Namens de Nevobo heeft Marian Folmer hem bij die gele-
genheid de zilveren officialspeld uitgereikt. Ook Joop Silius werd onderscheiden voor 30 jaar 
scheidsrechterschap.  
Heren, namens Krathos van harte gefeliciteerd met jullie jubilea ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nieuwe netten 
Jullie hebben het misschien al gezien bij de laatste thuiswedstrijden: Krathos is er in geslaagd 

drie nieuwe volleybalnetten met antennes aan te schaffen die door drie bedrijven zijn gespon-

sord. Er is een net gesponsord door het appartementenverhuurbedrijf Panorama West van 

Dames 3-speelster Natascha Hatenboer, dat huisjes verhuurt op Terschelling. Een ander net is 

betaald door Pearle Opticiens in winkelcentrum De Hooge Meeren en het derde net door Ver-

stelGoed in Hoogezand, dat onlangs zijn nieuwe winkel opende aan de Meint Veningastraat. 

Het laatste bedrijf heeft ook de netten met netrandreclame verzorgd. Hoewel we wat aanloop-

problemen hebben met het ophangen van de netten, waarbij sommige netten ook wat averij 

opliepen, denken we hier nog vele jaren plezier van te hebben. We danken de sponsors voor 

hun  bijdrage aan onze vereniging. 

 

 
Dames 3 met op de voorgrond Natascha Hatenboer met het door haar gesponsorde net. 

http://kranenburgkozijnen.nl/
http://www.pensioenraad.nl/
http://www.vankasteel.nl/
http://www.venotarissen.nl/
https://www.facebook.com/autowasstraathoogezand
https://www.makelaardijpieterkooi.nl/


Laatste training 
De laatste training is op maandag 27 mei voor alle teams, uitzonderingen daar gelaten. Per 

team gaan we vragen wie er door wil trainen. Hier moet dan wel een volledig team staan! Door 

de recreatie is gevraagd om door te trainen t/m 12 juli, daarna begint de school vakantie. Hier is 

gehoor aan gegeven. 

 

Schoolexamens 
I.v.m. schoolexamens van het Aletta kunnen wij van 6 mei t/m 24 mei niet trainen in de Euro-

pahal. We zullen moeten uitwijken naar de Kalkwijkhal. Hoe dit wordt ingevuld horen jullie 

z.s.m. . De kleine zalen kunnen gewoon worden gebruikt.   

 

Notariskantoor steekt Krathos dames 2 in het nieuw 

Veldkamp Elzinga Koster notarissen heeft het tweede damesteam van Krathos in het nieuw 

gestoken. Het Hoogezandster notariskantoor, dat al lid was van de Club van 100, meende nog 

een tandje bij te moeten zetten om zijn naam duidelijk zichtbaar aan Krathos te verbinden. De 

dames van Krathos 2, die bovenin meedraaien in de tweede klasse van de Nevobo-competitie, 

toonden zich zeer verheugd met hun nieuwe tenue. Met dank aan Krathos dames 2-speelster 

Marieke van Lune, werkzaam bij het notariskantoor, die haar bazen wist te overtuigen van het 

belang van shirtreclame.  

 

 
Dames 2 samen met hun nieuwe shirtsponsor. 

 

Samenloop voor Hoop 
Op 22 en 23 juni vindt weer de 24 uurs Samenloop voor Hoop plaats in het Gorechtpark, met 
als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Krathos is gevraagd 
om te helpen met het afbouwen,  van ca. 15:00-17:00 uur op zondag 23 juni. Het bestuur is van 
de partij.  
Help jij ons mee?  
Aanmelden kan bij onze voorzitter Freddy. Spreek hem hierop aan of mail naar  

freddyhuizeling@hotmail.com 

mailto:freddyhuizeling@hotmail.com

