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Leidraad L3.2 
Zaaleisen Nationale Competitie 

WR artikel 3.0.2.7 

De wedstrijden worden uitsluitend gespeeld in speelzalen die voldoen aan de door de Organisator bij 

leidraad opgestelde eisen. Na een verzoek daartoe kan de Organisator dispensatie verlenen. Deze 

dispensatie is geldig voor één seizoen en is gekoppeld aan het speelniveau. 

 datum vaststelling 13 mei 2013 

 door  Manager Wedstrijdzaken 

 

De zaaleisen voor de Eredivisie en Topdivisie zijn vastgelegd in de richtlijn R.3.3 

Licentievoorwaarden Eredivisie en Topdivisie. 

 

Deze zaaleisen zijn ook van toepassing voor de wedstrijden in het nationaal bekertoernooi. Bij 

wedstrijden in het nationaal bekertoernooi tussen teams uit de Eredivisie en Topdivisie zijn de 

zaaleisen van de richtlijn R.3.3 van toepassing. 

 

Het gestelde in de Officiële Spelregels (incl. commentaren) en het Wedstrijdreglement ten 

aanzien van inrichting, materialen en assistenten bij het speelveld is onverkort van kracht. 

 

Eerste en Tweede Divisie spelregel eis dispen-

satie 

1 Vrije, obstakelvrije hoogte  1.1 7 mtr  

2 Vrije ruimte achterlijn (obstakelvrij)  1.1 2 mtr  

3 Vrije ruimte zijlijn (obstakelvrij)  1.1 2 mtr ja 

4 Lichtsterkte  1.6 350 

lux 

ja 

5 Vloer, conform officiële spelregels  1.2 X  

6 Belijning conform officiële spelregels – geen 

coachlijn, opwarmruimte en strafruimte 

 1.3 X  

7 Scheidsrechterstoel 

Bij aanschaf van een nieuwe stoel is de sta-stoel 

verplicht (niet vast aan de paal, stabiel, veilig 

voor deelnemers en in hoogte verstelbaar; 

ooghoogte scheidsrechter 50 cm boven het net) 

 23.1 X  

8 Kleedruimtes ploegen (2) en officials (1) met 

douches, toilet, banken en kleedhaken 

 X ja 

9 Net, palen, antennes conform officiële spelregels  2 X  

10 Lijnrechtervlaggen (2, 40 x 40 cm, identiek), 

conform officiële spelregels 

  X  

11 Nethoogtemeter (1)  X  

12 Tellertafel (1)  25.1 X  

13 Handscorebord (1)  X  

14 Stoelen teamofficials en wisselspelers (2x10) / 

banken 

 4.2.1 X  
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Eerste en Tweede Divisie spelregel eis dispen-

satie 

15 Geluidinstallatie  X ja 

16 Tribune toeschouwers  > 200 ja 

17 EHBO-ruimte  X ja 

18 Kantine  X ja 

 

De manager Wedstrijdzaken publiceert de dispensaties in het Handboek Nationale Competitie. 

De manager Wedstrijdzaken stelt een lijst van gecertificeerde accommodaties op die 

gepubliceerd wordt op de officiële site van de Nevobo. 

 


