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Groen: Verandering komt voort uit “Spelplezier” 

Rood: Zijn nieuwe veranderingen in de spelregels 

Paars: Aanvullingen na de publicatie van mei 2016 

Zwart: Is bestaande tekst, wel relevant voor de veranderingen 

spelregel Spelregels 

1.1 3e commentaar: 

Het advies is om in verband met de veiligheid vóór de spelersbanken geen 

tassen of flessen water of kratjes met flessen water te plaatsen.  

1.4.2 2e commentaar: 

 Het is in de situatie waarbij geen 2m vrije servicezone aanwezig is, 

toegestaan om met één voet in het veld te serveren. Dit geldt ook bij 

een sprongservice.  

1.4.4 ………aanvalslijn en de achterlijn. 

De Liberovervangingen mogen plaatsvinden via de zijlijn van de 

voor- en achterzone en via de achterlijn zolang dat voor de 

scheidsrechters zichtbaar blijven. 

2.1.1 Commentaar: 

De nethoogte voor gemengde teams is 2.35m. 

4.1.1 3e commentaar: 

Op de bank mogen alleen de op het wedstrijdformulier vermelde 

teamstafleden plaatsnemen. Bij de thuisspelende vereniging mag het aantal 

van één of twee “mini(‘s) van de week” op de spelersbank zitten. 

4.2.1 De plaats van de wisselspelers en de teamstafleden is in de vrije 

zone aan de kant van hun spelersbank.  

De wisselspelers en teamstafleden mogen ook gaan staan nabij hun 

spelersbank mits zij het spel niet negatief beïnvloeden. 

De spelersbanken staan naast de tellertafel en buiten de vrije zone. 

4.2.1 1e en 2e commentaar: 

 Indien er o.a. voor de spelersbanken boarding staat opgesteld dienen de 

wisselspelers en teamstafleden (niet zijnde de coach) achter de boarding 

te blijven. 

 Indien de teamleden staan nabij hun spelersbank verliezen zij het recht 

om te communiceren met de spelers in het veld. Indien ze dit toch doen, 

dient de 1e  scheidsrechter dit te bestraffen met een officiële 

waarschuwing (als dit de eerste keer is). 

4.2.3.2 Tijdens time-outs: in hun eigen speelhelft en eigen vrije zone. 

4.2.3.2 2e commentaar: 

Is het opwarmen tijdens de time-outs binnen het eigen speelveld of de 

eigen vrije zone niet mogelijk, dan moet de scheidsrechter situatief bekijken 

waar dit dan het minst hinderlijk kan geschieden. 

4.2.4 In de pauzes tussen de sets mogen de spelers zich in de gehele 

speelruimte aan de eigen zijde opwarmen. En ook gebruik maken 

van ballen, mits zij de dweilers en het entertainment niet hinderen. 

De wedstrijdbal(len) mag (mogen) hiervoor nooit gebruikt worden. 

5.2.3.2 Hij mag op elke willekeurige plaats op de spelersbank zitten, hij mag 

deze plaats verlaten; 

5.3.1 De plaats van de assistent-coach is op de spelersbank of in de vrije 

zone aan de kant van zijn  spelersbank. 

Commentaar: 

De vrije zone wordt voor de assistent-coach begrensd door de wisselzone. 
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7.1 De aanvoerder van het uitspelende team kiest, óf het recht van 

service óf de ontvangst van service; óf een speelhelft. (zie 

commentaar bij 7.1.2.2).  

Indien een beslissende set moet worden gespeeld, heeft het 

thuisspelende team de eerste keuze. 

7.1 1e commentaar: 

Bij de toss is het opgooien van een munt met kruis of munt vervallen. 

7.3.4 3e commentaar 

Indien er geen 2e scheidsrechter aanwezig is hoeft er geen opstellingsbriefje 

te worden ingeleverd. 

8.4.4 hij het verticale vlak van het net geheel of zelfs gedeeltelijk buiten 

de passeerruimte om passeert, 

behalve in het geval van regel 10.1.2b (alleen Topdivisie) 

9 Ieder team moet in zijn eigen speelruimte en op zijn eigen 

speelhelft de bal spelen behalve in het geval van regel 10.1.2 

(alleen Topdivisie). De bal mag echter ook van buiten de eigen vrije 

zone worden teruggespeeld. 

9.1.3 1e commentaar: 

Het verbod van hulp bij het spelen geldt voor de hele vrije zone rondom het 

speelveld van het eigen team en (alleen Topdivisie) dat van de tegenstander. 

10.1.2 De bal die in de 1e divisie en lager naar de vrije zone van de 

tegenstander, het vlak van het net geheel of gedeeltelijk in de 

zijruimte is gepasseerd, mag niet teruggehaald/teruggespeeld 

worden. 

10.1.2.b De bal die in de Topdivisie naar de vrije zone van de tegenstander 

het vlak van het net geheel of gedeeltelijk in de zijruimte is 

gepasseerd, mag binnen het toegestane aantal aanrakingen van het 

team worden teruggespeeld mits: 

10.1.2b.1 de speler het veld van de tegenstander niet aanraakt; 

10.1.2b.2 de teruggespeelde bal wederom het vlak van het net geheel of 

gedeeltelijk in de zijruimte aan dezelfde kant van het veld passeert. 

De tegenstander mag een dergelijke actie niet verhinderen. 

10.1.2b.2 Commentaar: Geldt alleen in de Topdivisie 

 Een speler die in zijn eigen vrije zone een over of buiten de antenne om 

gespeelde bal vangt of raakt maakt een fout, indien de tegenstander de 

bal tracht terug te spelen naar zijn eigen speelhelft. De gemaakte fout en 

teken is “T11(24) bal aangeraakt” door de “ontvangende partij”. 

Indien een speler in zijn eigen vrije zone 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”. 

 Wanneer een speler de bal vanuit de vrije zone van de tegenstander 

terugspeelt naar zijn eigen speelhelft mag hij dit uitsluitend doen vanuit 

de vrije zone. Hij mag wel staande in de vrije zone een bal spelen die zich 

boven de spelersbank bevindt. Het spelen van een bal die zich boven het 

speelveld van de tegenstander bevindt, is verboden. 

10.1.2b.2  Tot de zijruimte behoort ook het gedeelte tussen het net en de paal. Als 

een bal volgens de regel 10.1.2 e.v. door deze ruimte naar de vrije zone 

wordt gespeeld en bal raakt daarbij niets (geen touwtjes o.i.d.) mag 

deze bal ook binnen de regel van 10.1.2 weer worden teruggespeeld. 

 Wanneer een tegenstander een speler hindert met het spelen van de bal, 

dan maakt die tegenstander een fout. Onder hinderen moet worden 

verstaan een bewuste actie of beweging. 
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11.2.1 Het is niet toegestaan met één of beide voeten onder het net door in 

de speelhelft van de tegenstander te komen tijdens de actie om de 

bal te spelen. 

Commentaar: 

Spelers die dicht bij de bal zijn om de bal te spelen of spelers die een poging 

daartoe doen, worden beschouwd als hebben zij de bal gespeeld, ook als zij 

zelf geen contact met de bal hebben gehad. 

11.2.2.1 Het aanraken van de middenlijn met één of beide voet(en) is 

toegestaan. 

 Commentaar: 

Indien een speler over de middenlijn de speelhelft van de tegenstander 

aanraakt, is dat niet fout als de bal niet in de buurt is of hij de tegenstander 

niet hindert. 

11.2.2.2 Het aanraken van de speelhelft van de tegenstander met enig ander 

lichaamsdeel boven de voet is toegestaan, mits de tegenstander 

hierbij niet in haar spel wordt gehinderd of de bal niet in de buurt 

is. 

11.2.4 Alleen Topdivisie 

Spelers mogen in de vrije zone van de tegenstander komen, mits 

deze hierbij niet in haar spel wordt gehinderd. 

 Commentaar: 

Indien in geval van regel 10.1.2 de bal buiten de passeerruimte naar de vrije 

zone van de tegenstander is gespeeld, mag de speler volgens regel 11.2.1. 

onder het net door naar de vrije zone van de tegenstander gaan, zonder de 

speelhelft van de tegenstander aan te raken. Indien hierbij echter de 

voorvoet de speelhelft van de tegenstander raakt, is er bij doorlopen naar de 

vrije zone van de tegenstander geen projectie van de voet boven de 

middenlijn en is de actie dus fout ten gevolge van regel 11.4.3. 

12.4.2 2e Commentaar: 

 Wanneer een scheidsrechter heeft gefloten voor de service en de 

serveerder ontdekt dat hij de verkeerde speler is dan mag hij de bal aan 

de juiste speler geven, gooien of op de grond leggen omdat dit niet wordt 

gezien als een opslagpoging. De juiste serveerder moet dan wel binnen de 

8 seconden de service uitvoeren. 

12.4.3 2e commentaar 

 Het is in de situatie waarbij geen 2m vrije zone aanwezig is, toegestaan 

om met één voet in het veld te serveren. Dit geldt ook bij de 

sprongservice. 

12.5.1 De spelers van het team aan service mogen de serveerder of de baan 

van de bal niet door een individueel of groepsscherm aan het zicht 

van de tegenstander onttrekken. 

12.5.2 Een speler of groep spelers van het team aan service maakt een 

scherm door op het moment van de service de armen te bewegen, te 

springen, zich zijdelings te  bewegen tijdens het uitvoeren van de 

service, of door bij elkaar te gaan staan om de serveerder of de baan 

van de bal aan het zicht van de tegenstander te onttrekken. 
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12.5.2 Commentaar: 

 Het is door het serverende team niet toegestaan om tijdens de service 

dicht bij elkaar te gaan staan. Er moet ten minste een armlengte 

tussen de spelers onderling zitten. Dit is pas fout als de bal over hen 

wordt geserveerd. 

 Bovendien mag ook geen scherm worden gevormd door een 

zogenaamde omgekeerde piramide. Dit is ook pas fout als de bal over 

hen heen wordt geserveerd. (zie tekening 6) 

  Aan het zicht van de tegenstander onttrekken (individueel of als 

groepsscherm) is ter beoordeling aan de 1e scheidsrechter. 

12.7.1 Commentaar: 

 Indien beide teams een opstellingsfout, of een voetfout maken, een 

team een opstellingsfout en het andere team een voetfout maakt of 

andersom, dan dient voor dubbelfout te worden gefloten. 

13.3.6 Een speler voltooit een aanvalsslag die geheel boven de netrand is 

van een door de libero, staande in de voorzone, bovenhands met de 

vingers toegespeelde bal. 

15.4.1 ………voor de service. 

Alle aangevraagde time-outs duren 30 seconden of 

zoveel korter als het aanvragende team en de officials nodig hebben. 

15.4.1 1e commentaar: 

Als het aanvragende team de time-out wil beëindigen voordat de 30 

seconden voorbij zijn, dan moet zij dit kenbaar maken aan de 2e 

scheidsrechter die op zijn beurt fluit voor einde time-out. 

15.4.2 2e commentaar 

Wanneer dit geen hinder voor het dweilen en het entertainment en geen 

spelophouden met zich meebrengt, hoeven de spelers niet persé naar de 

vrije zone nabij hun spelersbank te gaan. Zij mogen zelf bepalen waar zij 

tijdens de time-out aan hun eigen zijde in de speelruimte verblijven. 

15.5.2 3e Commentaar: 

Voor de A-, B- en C-jeugdklassen gaat de spelerwissel regel niet gelden. 

Daarvoor blijft de spelerwissel regel van toepassing die gold in het seizoen 

2015-2016. 

De Hoofd- en Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels 

omtrent het wisselen. 

15.6.1 Een speler uit de basisopstelling mag het spel verlaten en weer 

terugkomen, maar slechts op zijn oorspronkelijke plaats in de 

opstelling. 

15.6.2 Een wisselspeler mag op de plaats van een speler uit de 

basisopstelling worden ingezet. Hij kan dan alleen door diezelfde 

speler uit de basisopstelling worden gewisseld. Een wisselspeler 

kan echter in dezelfde set wel weer met een andere speler uit de 

basisopstelling wisselen. 

 Commentaar: 

 Speler #5 uit de basisopstelling wisselt met speler #3. Speler #5 kan 

alleen op zijn positie weer terug gewisseld worden met speler #3. Speler 

#3 kan na een voltooide rally gewisseld worden met, bijvoorbeeld, speler 

#6 uit de basisopstelling. Maar kan ook weer met speler #5 wisselen. 

 De gewisselde speler mag niet in hetzelfde dode moment wisselen met 

een andere basisspeler (bijv. 1 er in 10 eruit en meteen 10 weer er in en 

3 er uit). Er moet steeds een voltooide rally tussen zitten. 
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15.7 4e commentaar 

De Libero(s) kan (kunnen) nooit veldspeler worden als hij (zij) als zodanig op 

het wedstrijdformulier is (zijn) genoteerd. 

Echter mocht het team, door een blessure van een speler, te weinig spelers 

overhouden om de wedstrijd uit te spelen, dan is het in deze situatie 

toegestaan om één Libero als veldspeler in te zetten. Dit geldt ook als het 

team 6 spelers heeft en 2 Libero’s. 

In het uitzonderlijk geval dat daarna nog een speler zich blesseert dan mag 

ook de 2e Libero als veldspeler ingezet worden. Het tenue waarin de Libero 

dan als veldspeler speelt is niet van belang. Hij houdt wel zijn eigen 

nummer. 

5e commentaar: 

In de situatie dat het team 6 spelers en 1 Libero heeft en op het moment dat 

een speler zich blesseert (en niet meer verder kan spelen) staat de Libero in 

het veld, dan moet eerst de Libero vervangen worden door de speler die hij 

verving en daarna kan de Libero veldspeler worden. 

6e commentaar: 

Indien een team bestaat uit 7 spelers en 1 of 2 Libero’s waarvan één speler 

uit het veld is gestuurd of is gediskwalificeerd en daarna blesseert een speler 

zich zodanig dat hij niet verder kan spelen en het team in die set of wedstrijd 

hierdoor incompleet zou raken, dan geldt deze regel niet. 

8e commentaar: 

In de tweede en lagere klassen van de seniorencompetitie en in de 

jeugdklassen onder de Hoofdklasse is het toegestaan met vijf spelers 

te spelen indien er niet meer dan vijf speelgerechtigde spelers aanwezig zijn, 

of het aantal speelgerechtigde spelers door een blessure tot vijf afneemt. In 

dat geval is de speler op positie 6 niet aanwezig. 

9e commentaar: 

Raakt hierna nog een speler geblesseerd dan kan er in de tweede en lagere 

klassen van de seniorencompetitie en in de jeugdklassen onder de 

Hoofdklasse met 5 spelers worden doorgespeeld zoals in het wedstrijd 

reglement 3.1.5.5 staat beschreven. 

12e commentaar: 

Een speler die via een uitzonderlijke spelerwissel in de plaats is gekomen van 

een geblesseerde speler kan in die set niet meer reglementair gewisseld 

worden. Er is op zo’n moment geen sprake meer van een koppeling van twee 

spelers. 

15.10.1 Spelerwissels moeten binnen of nabij de wisselzone  worden 

uitgevoerd. 

15.10.3a De eigenlijke aanvraag voor een spelerwissel is de aanvraag door de 

coach, of bij diens afwezigheid door de aanvoerder in het veld, door 

het vragen om een spelerwissel aan de scheidsrechter met daarbij 

gelijktijdig het maken van het wisselteken. 

15.10.3a Commentaar: 

Voor de A-, B- en C-jeugdklassen gaat de spelerwissel regel niet gelden. 

Daarvoor blijft de spelerwissel regel van toepassing die gold in het seizoen 

2015-2016. 

De Hoofd- en Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels 

omtrent het wisselen. 

18.1 2e commentaar 

De pauzes duren 3 minuten of zoveel korter dan dat de teams en officials 

nodig hebben. Zodra de beide teams speelklaar staan langs de zij- of 

achterlijn én de officials  klaar zijn om de wedstrijd te vervolgen, kan de 

volgende set beginnen. 
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18.2.2 Commentaar 

Na het laatste fluitsignaal van een set wisselen de teams direct van speelhelft 

via de rechter zijkant van hun speelhelft. Ze mogen hierbij niet onder het net 

door van speelhelft wisselen 

19.3.1.4 Wanneer een Libero, die zich in de voorzone bevindt of in het 

verlengde daarvan, de bal bovenhands met de vingers speelt, mag de 

aanval niet voltooid worden indien de bal volledig hoger dan de 

netrand is. Wanneer de Libero hetzelfde doet vanuit een positie 

achter de voorzone, mag een aanval gewoon voltooid worden. 

19.3.1.4 1e commentaar 

Een spelactie, nadat de Libero de bal gespeeld heeft, kan fout zijn, 

afhankelijk van hoe (bovenhands met de vingers) en waar (in de voorzone of 

verlengde daarvan) de Libero de bal speelt. Maar ook afhankelijk van waar 

(volledig boven nethoogte) de volgende speler de bal raakt. 

19.3.1.4 4e commentaar 

Wanneer de Libero, staand in de voorzone, de bal bovenhands speelt gebruik 

makend van de getoonde spelacties (zie tekening13) dan kan de aanval wel 

voltooid worden indien de bal volledig hoger dan de netrand is. 

19.3.2.7 Commentaar 

De Liberovervangingen mogen plaatsvinden via de zijlijn van de voor- en 

achterzone en via de achterlijn zolang dat voor de scheidsrechters zichtbaar 

blijven. 

23.3.2.3 

e 

een voltooide aanvalsslag van een speler als de bal, die hoger is dan 

de netrand, komt van een bovenhands met de vingers gespeelde bal 

door de Libero vanuit de voorzone; 

24.3.2.4 Commentaar 

Ook de 2e scheidsrechter is bevoegd te beslissen met betrekking tot een 

voltooide aanvalsslag van een speler als de bal, die hoger is dan de netrand, 

komt van een bovenhands met de vingers gespeelde bal door de Libero 

vanuit de voorzone. Hij  moet fluiten voor verboden aanvalsslag en de 

aanvaller aanwijzen (teken 21). 

26.1 (Assistent teller) In Topdivisie en lager niet van toepassing! 

28.1 De scheidsrechters vanaf de Topdivisie tot en met de promotieklasse 

moeten, door het met de hand geven van het officiële teken, de 

reden van het fluiten aangeven (de aard van de fout waarvoor is 

gefloten of de reden voor de toegestane spelonderbreking). Het 

teken moet even worden aangehouden. Als het teken met één hand 

wordt gegeven, gebeurt dit met de hand aan de zijde van het team 

dat de fout maakte of de spelonderbreking aanvroeg. 

Voor scheidsrechters vanaf 1e klasse en lager volstaat het om de kant 

van het team wat gaat serveren aan te wijzen. Op verzoek van de 

aanvoerder in het veld kan de scheidsrechter, ter verduidelijking, het 

betreffende teken geven. 

Tekening 

5b 

Geldt alleen voor de Topdivisie: Bal passeert het verticale vlak van het 

net in de richting van het veld van de tegenstander 

Handboek en Instructie Arbitrage 

7.1 De 1e scheidsrechter fluit en steekt 1 arm omhoog, maar zonder tossmunt, 

om de aanvoerders bij zich te roepen voor de toss. 

11.1.1 Als je met je voet(en) onder het net door in de speelruimte van de 

tegenstander komt (je voet(en) blij(ft)(ven) boven het speelveld “zweven”) 

dan is dat niet fout als je verder niemand hindert. 



Ondertitel 

7  september 2016 

Veranderingen spelregels en HIA 2016 – 2017  

Topdivisie, divisies en klassen 

11.1.2 Voorbeelden van wel bij de actie betrokken zijn: 

 Speler valt aan komt bij de landing over de middenlijn = fout 

 Speler blokkeert komt bij de landing over de middenlijn = fout 

 Spelverdeler speelt de bal en op dat moment komt hij met zijn 

voet(en) over de middenlijn = fout 

11.2.3 Voorbeelden van niet bij de actie betrokken zijn: 

 Bal wordt gepasst en komt op de drie meterlijn. Spelverdeler, die bij 

het net staat rent naar de driemeter lijn. Op het moment dat hij 

daar naar toe rent zet hij af en komt met zijn voet over de 

middenlijn (hindert niemand) = niet fout 

 Blokeerder wil bal blokkeren maar aanval vindt plaats nabij de 

andere antenne ( aan de andere zijde van het net). Bij de landing 

komt hij met zijn voet(en) over de middenlijn. (hindert niemand) = 

Niet fout, hij is niet bij de actie betrokken en bal is niet in de buurt. 

12.4 Je hebt als scheidsrechter bij de service 2 momenten waarop je kunt 

fluiten: 

1. Op het moment van raken van de bal door de serveerder bij de 

service 

2. Direct na de service 

12.5 Op het moment van raken van de bal: 

 De 1e scheidsrechter fluit de serverende partij af voor een 

gemaakte: 

- opstellingsfout 

- of servicevolgorde fout 

- of voetfout serveerder of andere speler van dit team. 

 De 2e scheidsrechter fluit de ontvangende partij af voor een 

gemaakte: 

- opstellingsfout 

- of servicevolgorde fout 

- of voetfout van een speler van dit team 

12.6 Direct na het raken van de bal door de serveerder: 

 Voor “schermen” als de bal over het scherm heen gaat. 

 Als de spelers onderling geen armlengte afstand houden. 
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Tekening 6: Groepsscherm 

 

 

Wisselen van 

speelhelft. 

 

Wordt in de Topdivisie 

en lager niet meer 

gebruikt 

 

 

Relevante spelregel 

18.2 

E 

 

 

De armen vóór en achter 

het lichaam heffen en 

rond het lichaam draaien. 3 
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Tekening 13: Spelacties bij Libero regel 19.3.1.4 (Geen bovenhands met de 

vingers) 
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DEEL 4 Wedstrijdprotocol 

Staat vermeld in de Handleiding en Instructie Arbitrage  

 

 
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. 

Wanneer de spelers 
hun kleding willen 

wisselen voor het 
officiële wedstrijd 
tenue moeten zij, bij 
voorkeur, de 
speelruimte verlaten 
en zonder of met een 
kleine vertraging 

terugkeren naar hun 
spelersbank. 

 

Taakgroep Spelregels 

september 2016 


