
 

 

 

Fluiten bij Impala? 

Wat houdt nou fluiten bij Impala in? Welke cursus moet ik doen? Welke code heb ik? 

Welk niveau mag ik fluiten? Krijg ik begeleiding of niet? Ik kan echt niet fluiten.  

Zomaar een aantal vragen/opmerkingen die ik regelmatig hoor. In dit stukje probeer ik 

een klein beeld te schetsen hoe het fluiten bij Impala is. 

 

Regelmatig krijg ik de opmerking te horen: “Ik kan echt niet fluiten”. Ik ben het niet 

eens met deze opmerking. Iedereen kan fluiten, blazen op een plastic fluitje kan 

namelijk iedereen, MAAR wel op een ieder zijn/haar eigen niveau. Dit houdt in dat er 

sommige mensen zijn die niet hoger dan CMV gaan fluiten. Daar tegenover staat dat 

er ook mensen zijn die wel hoger kunnen,  maar daar zelf nog niet achter zijn 

gekomen.  

Meestal is de reden van deze opmerking dan ook onwetendheid. Beginnende 

scheidsrechters weten niet precies wat ze moeten doen. Daar kom ik (en een aantal 

andere mensen) bij om de hoek kijken. 

 

 Wanneer je de online toets maakt op volleybalmasterz.nl dan mag je fluiten tot en 

met de 3de klasse. Dit spelen onze dames 6, recreanten en MC3-4, en natuurlijk 

onze CMV. Je hebt dan V6. 

 Wanneer je de cursus doet dit ik (Wouter) geef dan mag je tot en met de 1ste klasse 

fluiten en Top- en Hoofdklasse jeugd. Dit spelen Heren 2 & 3, Dames 2 – 5 en de 

overige jeugd teams. Als je met de cursus begint krijg je V5, heb je hem afgerond 

dan krijg je V4. 

 Wanneer je onze Heren 1 of Dames 1 wilt gaan fluiten dan moet je een opleiding 

bij de Nevobo doen. Dit gaat Jente uit Heren 1 komend seizoen doen. 

 En wanneer je nog gekker bent ga je nationaal fluiten zoals ik ;) en dan mag je 1ste 

en 2de divisie fluiten. 

 

Wanneer je jouw eerste wedstrijd gaat fluiten of na lange tijd de fluit weer oppakt, dan 

ben ik of een andere ervaren scheids beschikbaar om je te vertellen wat je moet doen. 

Mijn persoonlijke ervaring is dat je er als scheidsrechter als een berg tegenop ziet 

wanneer je het zonder begeleiding moet doen. Daarom hebben wij wat instructies 

gemaakt. In de map die in de sporthal ligt zit een document dat beschrijft hoe je een 

wedstrijd fluit. Deze is ook digitaal te verkrijgen via mij of het bestuur, en is op de 

website te vinden. 

 



 

 

Ik hoop dat ik jullie wat nuttige informatie heb gegeven over het fluiten bij Impala. 

Want samen maken wij er een mooie club van. Zodat ook iedereen lekker kan 

volleyballen. 

 

Voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen, bellen, app of zelfs aanschieten in de hal. 

Jullie zijn van harte uitgenodigd om de cursus te doen. ;) 

 

Wouter Pietersma 

Scheidsrechtersopleider Impala 

opleiding@impalaleek.nl 

06-29168871 
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