Aan de slag!
STAP 1: Ga naar de site www.volleybalmasterz.nl. Op deze site vinden we de 15
spelsituaties en 10 spelregelonderwerpen terug. Neem de tijd om het door te
nemen.

STAP 2: Als je er klaar voor bent klik je op: “Haal je Spelregelbewijs”. Rechts in
beeld kun je je aanmelden.

STAP 3: Als je in bezit bent van een NEVOBO volleybal account kun je zo
inloggen. Ben je dat niet? Neem dan je spelerscode (zie bijlage, staat je code er
niet tussen? Neem dan even contact op met iemand van het bestuur!) bij de
hand en klik op registreer.

STAP 4: Vul de benodigde gegevens in. Klik daarna op registreer en je zult je nu
aan kunnen melden op de site van www.volleybalmasterz.nl.

STAP 5: Rechtsboven in beeld zie je nu dat dat je bent aangemeld. Ook zie je
aan de rechterzijde van het scherm hoe de status is van de toetsen. Klik op
“Level 1” om te starten aan de 1ste toets. Je krijgt een pop-up in beeld te zien
waar ook wordt gevraagd of je klaar bent voor de toets. Klik op “Ja.”.

STAP 6: Na het behalen van je 1ste toets zien je dat “Level 1” groen kleurt. Je
hebt zojuist de 1ste level gehaald! Vergeet niet om achter de rode kruisjes op
het teken te klikken en zo te kijken wat je fout hebt gedaan. Veel vragen komen
later nogmaals terug. Dus zo kun je heel erg goed leren van je fouten.

STAP 7: Je zult merken dat een aantal vragen steeds terugkomen in de
volgende toetsen. Wellicht leuk om te zien dat het je dus steeds beter afgaat.
Zodra je alle 5 levels hebt doorlopen kun je beginnen aan de eindtoets.

STAP 8: Nu komt er iets meer druk op de toetsen. In de Eindtoets mag je
namelijk maar 4 fouten maken. Dat van de 20 vragen. Ook hier zie je vragen
terugkomen in een volgende toets. Dus blijf goed lezen wat je fout hebt
gedaan.

STAP 9: Behaal je op de Eindtoets dus een voldoende dan krijg je de melding
dat je bent geslaagd. Alles van deze site staat in verbinding met NEVOBO. Dus
de NEVOBO krijgt een bericht dat je officieel wedstrijden van de 2de klasse of
lager mag leiden. Rechts in beeld kun je jouw diploma downloaden. Mail deze
naar scheidsrechterzaken@vcssurhuisterveen.nl.

STAP 10: Print jouw dik verdiende diploma uit en hang het boven de televisie.
Mocht er geen leuke programma’s op tv zijn, heb jij altijd nog iets om van te
genieten.

