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spelregel Spelregels 
Met ingang 

van 

 Algemeen: 

In deze spelregels zijn alle verwijzingen naar de FIVB 

verwijderd. 

Degene die kennis willen nemen van de spelregels van de FIVB 

worden in het voorwoord verwezen naar de site van de FIVB 

door middel een link  

2015-2016 

1.1 1e commentaar: 

 Behoudens dispensatie geldt voor de vrije zone rond het 

speelveld: 

o Eredivisie en Topdivisie achter de achterlijn 6,5m  

2015-2016 

2.2 1e commentaar: 

Op de boven- en onderrand van het net mag reclame zijn 

aangebracht. Er mag eventueel ook óp het net reclame worden 

aangebracht. De mazen van het net mogen, bij die reclame op 

het net, niet minder zijn dan 5x5 cm. 

2015-2016 

3.1  Aangepast commentaar: 

Samen met de 1e scheidsrechter zoekt de 2e scheidsrechter de 

wedstrijd bal(len) uit. De 2e scheidsrechter blijft de hele 

wedstrijd verantwoordelijk voor deze wedstrijd bal(len). 

2015-2016 

3.1 4e commentaar: 

Er mag geen reclame of sponsornaam op de bal worden gezet. 

2015-2016 

4.2.4 In de pauzes tussen de sets mogen de spelers zich 

opwarmen in hun eigen vrije zone en gebruik maken van 

ballen.  

2015-2016 

4.3.1 1e commentaar 

 De korte broeken moeten  in de Eredivisie een atletische 

uitstraling hebben voor zowel de mannen als de vrouwen. 

Mannen: taille en lengte mogen niet los of er onverzorgd 

uitzien. De binnenbeen lengte mag niet groter zijn dan 10cm. 

Vrouwen: Het tenue moet de bodyline volgen, strak in de 

taille en in de lengte. Binnenbeen lengte mag niet groter zijn 

dan 5cm of moet opgesneden zijn naar de bovenkant van het 

been. 

Het is de vrouwen toegestaan om een tenue te dragen dat uit 

één stuk bestaat als dit voldoet aan de voorschriften van de 

spelregels. 

2015-2016 

4.5.3 Voor bescherming of ondersteuning mag spier- en huid-

ondersteunend compressiemateriaal gedragen worden 

om blessures te voorkomen. 

2015-2016 

5.1.2.2 1e commentaar 

De aanvoerder in het veld mag één keer per set aan de (2e) 

scheidsrechter vragen om de opstelling van zijn team te 

verifiëren. Dergelijke controles moeten kort, zakelijk en 

zonder…………… 

……… Twijfelt een aanvoerder in het veld of de tegenstander wel 

in de goede opstelling staat, dan mag hij dit één keer per set 

ook vragen aan de (2e) scheidsrechter. Het antwoord…………… 

2e commentaar: 

Het herhaaldelijk aan de (2e) scheidsrechter vragen de 

opstellingen van het eigen team of dat van de tegenstander te 

verifiëren kan leiden tot een maatregel voor spelophouden. 

2015-2016 

Aangepast 

commentaar 

 

 

 

 

 

Nieuw 

commentaar 

5.1.2.3 1e commentaar 2015-2016 
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Heeft de aanvoerder het speelveld verlaten vanwege een 

blessure of vanwege wangedrag dan tekent de aanvoerder in het 

veld aan het einde van de wedstrijd het wedstrijdformulier af. 

aangepast 

6.1.3 ……………….met als resultaat het verkrijgen van een punt. 

Dit geldt ook bij een bestraffing en het verlies van service 

als gevolg van het overschrijden van de tijdslimiet. 

2015-2016 

aanvulling 

8.3 De bal is “in” als gedurende het moment dat de bal de 

grond raakt een gedeelte van de bal het speelveld, met 

inbegrip van de grenslijnen, raakt. 

2015-2016 

Nieuwe 

definitie 

10.1.2.2 1e commentaar 

………………De gemaakte fout en teken is “teken 24 bal 

aangeraakt” door de “ontvangende partij”. Indien een speler in 

zijn eigen vrijezone een dergelijke bal vangt of raakt terwijl geen 

enkele tegenstander deze bal probeert terug te spelen naar zijn 

eigen speelhelft, dan is deze bal gewoon “uit”. 

2015-2016 

aanvullend 

commentaar 

11.3.1 Het aanraken van het net tussen de antennes is fout, 

gedurende de actie om de bal te spelen. 

De actie om de bal te spelen houdt o.a. in, bij het 

opspringen, tijdens de aanvalsslag (of een poging 

daartoe) en bij het landen. 

2015-2016 

11.3.3 1e commentaar: 

 Het raken van het net buiten de antennes is niet fout. 

Echter als dit aanraken gebruikt wordt om de scheidsrechter 

te misleiden om bij de tegenstander een netfout te 

veroorzaken is dit niet alleen fout, maar dient direct de 

betreffende speler(s) bestraft te worden conform regel 

21.2.1 (rode kaart). 

2015-2016 

11.4.4 Een speler hindert het spel van de tegenstander door o.a.: 

- het aanraken van het net tussen de antennes of de 

antenne zelf gedurende zijn actie om de bal te spelen, 

of 

- het gebruik maken van het net tussen de antennes als 

hulp of om je in evenwicht te houden , of 

- het creëren van een voordeel ten koste van de 

tegenstander door het net aan te raken, of 

- het maken van een zodanige actie dat hij daarmee 

 de tegenstander belemmert in zijn poging om de 

 bal te spelen. 

- het pakken/vasthouden van het net tijdens de rally 

 

Spelers die dicht bij de bal zijn als die wordt gespeeld of 

spelers die een poging daartoe doen, worden beschouwd 

alsof zij de bal hebben gespeeld ook als zij zelf geen 

contact met de bal hebben gehad. 

Het aanraken van het net buiten de antennes wordt niet 

beschouwd als netfout (behalve bij regel 9.1.3) 

2015-2016 

11.4.4 Commentaar: 

 Het aanraken van het net is niet fout wanneer de bal niet in 

de buurt is. 

 Wanneer een blokkeerder het net raakt aan de andere zijde 

dan waar de werkelijke aanval plaatsvindt is dat niet fout 

omdat de bal dan niet in de buurt is en de blokkeerder het 

net aanraakt terwijl hij de bal niet speelt. 

 Het onopzettelijk aanraken van het net met het haar is niet 

2015-2016 
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fout tenzij het duidelijk is dat het de tegenstander hindert 

om de bal te spelen of omdat het spel onderbroken moet 

worden (bijvoorbeeld: een paardenstaart raakt verstrikt in 

het net).  

 Een speler die moet omdraaien om een bal te gaan spelen die 

niet in zijn buurt is, maakt geen fout als hij bij die beweging 

het net aanraakt. 

19.4.2.2 Wanneer de actieve Libero niet meer in staat is verder te 

spelen mag hij vervangen worden door de speler die hij 

vervangen heeft of onmiddellijk en direct op het veld 

worden vervangen door een nieuw aangewezen Libero. 

Echter een Libero die niet meer in staat is verder te 

spelen en is vervangen, mag voor de rest van de 

wedstrijd niet meer deelnemen aan het spel. 

Wanneer de Libero op het moment dat hij niet meer in 

staat is verder te spelen niet op het speelveld is, kan 

toch een nieuwe Libero worden aangewezen. De Libero 

die niet meer in staat is verder te spelen en is 

vervangen, mag voor de rest van de wedstrijd niet meer 

deelnemen aan het spel. 

2015-2016 

19.4.2.2 Commentaar: 

 Als een Libero niet meer in staat is verder te spelen 

betekent dit dat hij: geblesseerd is, ziek is, uit het veld 

is gestuurd of is gediskwalificeerd. 

  Een speler kan door een coach of bij diens afwezigheid 

door de aanvoerder in het veld om welke reden dan ook 

niet meer in staat worden geacht verder te spelen. Dat 

kan ook zijn vanwege het slechte spel van de Libero. 

 Wanneer een coach of bij diens afwezigheid de 

aanvoerder in het veld aangeeft dat, om welke reden 

dan ook, de Libero niet meer in staat is verder te 

spelen, mag een nieuwe Libero alleen worden 

aangewezen op het moment dat de Libero niet in het 

speelveld staat. 

 Mocht de actieve Libero geblesseerd raken, ziek worden, 

uit het veld worden gestuurd dan wel gediskwalificeerd 

worden, dan mag direct in het veld een nieuwe Libero 

worden aangewezen. 

2015-2016 

19.5 SAMENVATTING  

19.5.1 Wanneer de actieve Libero uit het veld is gestuurd of is 

gediskwalificeerd mag hij direct worden vervangen door 

de tweede Libero van het team. Heeft het team slechts 

één Libero, dan moet het team zonder Libero verder 

spelen gedurende de duur van de sanctie. dan mag het 

team een nieuwe Libero aanwijzen. 

2015-2016 

Tekening 

11 

Tekens te geven door: 

E  T Scheidsrechter(s) die het handsignaal moeten 

geven 

       volgens hun reglementaire verantwoordelijkheid 

E  T Scheidsrechter(s) die het handsignaal geven in 

 speciale situaties 

2015-2016 
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16 min. 
vóór de 
start 

Toss voor de keuze van service 

en speelveld 

De beide scheidsrechters melden 

zich bij de tellertafel. 

Nadat de toss heeft 

plaatsgevonden overtuigt de 1e  

scheidsrechter zich ervan dat de 

teller is geïnformeerd over het 

resultaat van de toss. 

Voordat de aanvoerders en de 

beide coaches het 

wedstrijdformulier tekenen, 

controleert de 2e  scheidsrechter 

of er Libero’s op het 

wedstrijdformulier zijn 

aangetekend. 

Beide aanvoerders 

melden zich bij de 

tellertafel. 

Na de toss tekenen de 

aanvoerders en de 

beide coaches het 

wedstrijdformulier. 

Deze leden van de 

teams gaan naar hun 

eigen bank. 

Als de spelers hun 

kleding moeten 

wisselen moeten zij 

het speelveld verlaten 

en zonder of met een 

kleine vertraging 

terugkeren naar hun 

bank. 

Alle spelers moeten 

hun officiële 

wedstrijdtenue dragen 

en op de bank zitten. 

 

De Leidraad Arbitrage 3.5 is vervangen door de Richtlijnen Arbitrage. 

De opzet van deze richtlijnen is analoog aan die van de “Refereeing Guidelines and 

Instructions” van de FIVB. 

De Taakgroep Spelregels heeft zich gebaseerd op deze guidelines en een aantal regels, die wij 

waardevol vonden uit de Leidraad, behouden. 

Omdat de Leidraad helemaal “op de schop” gegaan is kunnen wij geen aparte bijlage geven 

van de veranderingen zoals u dat van ons gewend bent. 

Wij houden ons aanbevolen voor opmerkingen, opbouwende kritiek en alle inbreng van uw 

kant welke de Richtlijnen Arbitrage nog waardevoller voor u kunnen maken. 

 

Taakgroep Spelregels 

mei 2015 


