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spelregel Spelregels 

Met ingang van seizoen 2013-2014 

Algemeen Verwijzingen bij “zie ook:” zijn aangepast c.q. uitgebreid. 

 

Bestaande spelregels of commentaren zijn soms verplaatst. 

 

Vaak is deze toevoeging verwijderd of op een andere plaats gezet: 

“Bij de wereldcompetities en officiële competities van de FIVB………” 

 

Alles wat in het rood staat is veranderd ten opzichte van het spelregelboekje 2013-

2017, uitgave juni 2013. 

4.1.3 1e commentaar: 

Direct na de toss tekenen de aanvoerders en de coaches het wedstrijdformulier af 

en worden de niet ingevulde regels van de spelerskolom (inclusief die van de 

teamstafleden) afgesloten met een “X” of “Z”. Het is dan niet meer toegestaan de 

naam van een speler of teamstaflid op het wedstrijdformulier bij te schrijven. 

9 Ieder team moet in de eigen speelruimte en de speelhelft de bal spelen, 

behalve in het geval van regel 10.1.2. De bal mag echter ook van buiten de 

vrije zone worden teruggespeeld. 

11.2.4 2e Commentaar: 

Een team moet nadat de rally is beëindigd de bal direct uit het veld (Ere- en 

Topdivisie) of naar de tegenstander rollen of gooien. De bal mag door het 

serverende team niet van een tegenstander worden afgepakt of uit het speelveld of 

vrije zone van de tegenstander worden gehaald. 

12.6.1 Servicefouten. 

Zelfs als de tegenstander een opstellingsfout maakt, leiden de volgende 

fouten tot servicewisseling......... 

13.3.4 Een speler voltooit een aanvalsslag op een door de tegenstander 

geserveerde bal, terwijl deze in de voorzone geheel boven de netrand is. 

14.3 3e commentaar: 

Na de derde aanraking van team A mag de blokkeerder van team B elke bal 

blokkeren boven de speelhelft van de tegenstander. Het maakt dan niet uit of de bal 

parallel aan het net wordt gespeeld of in de richting van het veld van team B gaat. 

Elke 3e aanraking van een team wordt gezien als “aanvalsslag” die richting de 

tegenstander gaat. 

15.3.1 3e commentaar: 

De 2e scheidsrechter meldt de 2e time-out en de 5e en 6e spelerswissel eerst aan 

de 1e scheidsrechter dan aan de coach (zie regel 24.2.7). Indien hij dit vergeet te 

melden is dat geen fout waartegen een coach een juryberaad (Eredivisie) kan 

aanvragen. 

15.10.4 2e commentaar: 

Als een meervoudige wissel wordt “aangevraagd” en een van die te wisselen spelers 

is onreglementair, dan wordt(en) de reglementaire wissel(s) uitgevoerd en wordt de 

onreglementaire wissel geweigerd. Het team wordt bestraft met een maatregel voor 

spelophouden. 

18.1 2e commentaar: 

In de pauze tussen de sets mogen de spelers, zonder daarvoor speciaal 

toestemming te vragen, de speelruimte verlaten en zich daarbij ook aan het 

gezichtsveld van de scheidsrechters onttrekken. Zij moeten echter binnen 2,5 

minuut weer bij het speelveld aanwezig zijn. 

19.2 De Libero’s moeten een tenue dragen (of hesje voor de vervanger van de 

Libero) dat een andere dominante kleur heeft dan de kleur van de shirts 

van de rest van het team. 
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19.3.2.5 Een vervanging na het fluitsignaal voor de service, maar vóór de uitvoering 

van de service, mag niet worden afgewezen. Echter na afloop van de rally 

moet de aanvoerder in het veld worden gewezen op het feit dat dit niet de 

goede procedure is en dat bij herhaling dit leidt tot een maatregel voor 

spelophouden. 

19.3.2.9 Een foutieve Libero vervangen kan o.a. inhouden: 

- Er is geen voltooide rally gespeeld bij een Libero vervanging; 

- De Libero wordt vervangen door een andere speler dan die hij 

oorspronkelijk vervangen heeft. 

De consequenties van een foutieve vervanging van de Libero zijn dezelfde 

als bij het uitvoeren van een onreglementaire spelerswissel. 

indien de foutieve vervanging van de Libero wordt opgemerkt vóór de 

volgende rally dan wordt dit hersteld door de scheidsrechters en het team 

krijgt een maatregel voor spelophouden. 

Wordt de foutieve vervanging van de Libero pas na de service ontdekt dan 

zijn de consequenties hetzelfde als bij het uitvoeren van een 

onreglementaire spelerswissel. 

19.5.1 Commentaar: 

De Libero mag, nadat hij uit het veld gestuurd is, de volgende set weer ingezet 

worden. 

Mocht bij het team dat één Libero heeft deze Libero uit het veld worden gestuurd en 

er wordt een nieuwe Libero aangewezen dan mag de oorspronkelijke Libero 

gedurende de rest van de wedstrijd niet meer aan het spel deelnemen. Niet als 

Libero maar ook niet als speler. 

21.3.3.1 Een lid van het team dat op het speelveld is en wordt bestraft met 

diskwalificatie moet onmiddellijk reglementair worden gewisseld. Hij moet 

de speelruimte voor de rest van de wedstrijd verlaten, zonder verdere 

gevolgen. 

21.4.3 Commentaar: 

Het is mogelijk dat een speler direct het veld wordt uitgestuurd nog voordat een 

officiële waarschuwing is gegeven. Het blijft daarna nog steeds mogelijk om de 

rest van dat team via de twee stappen een officiële waarschuwing te geven. 

Blz.74 Tekening 1b 

Opslagzone moet zijn: servicezone 

Speelvloer moet zijn: speelveld 

Blz.83 Tekening 10 

Bij 2 lijnrechters staat de 1e lijnrechter op positie 1 en de 2e lijnrechter op positie 3 

Blz.95 Deel 5 - Wedstrijdformulier 

B, punt 10 

Rugnummer, naam en relatiecode van de spelers van elk team (plaats een A in de 

aparte kolom bij de aanvoerder) 

Plaats een L1 en L2 (als er twee Libero’s zijn) in de aparte kolom bij de betreffende 

speler(s) 

 B, punt 11 

Naam en relatiecode van C hoofdcoach 

 A1 assistent-coach 

 A2 assistent-coach 

 V verzorger/fysiotherapeut 

 A arts 
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Blz. 101/102 

7. Noteren van maatregelen 

Nieuwe tabel bij invullen wedstrijdformulier Fig. 6 

 

 

 

 


