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Hoe moet het wedstrijdformulier ingevuld worden dat in de Nederlandse competitie gebruikt 
wordt? 
 
Het Nederlandse wedstrijdformulier is gebaseerd op het formulier zoals dat ook door de FIVB 
gebruikt wordt. In deze instructie is derhalve dezelfde structuur aangehouden als de bij dat 
formulier horende Engelstalige instructie. 
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Het Nederlandse wedstrijdformulier ziet er als volgt uit: 

Voorzijde 

 

Achterzijde 
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In deze instructie staan de aanwijzingen hoe en wanneer welke onderdelen van dit formulier 
ingevuld moeten worden. Dit invullen valt uiteen in een aantal blokken: 
 

1. Voor de wedstrijd 
Kop van het formulier aan de voorzijde 

Dit deel van het formulier wordt normaal gesproken door de wedstrijdleiding al 
ingevuld, maar als scheidsrechter moet je dit wel controleren! 

1.1 Naam van de competitie: bijv. JIBA Eredivisie 2010 – Emmen Open 

1.2 Wedstrijdnummer: dit nummer (in normale cijfers) komt uit het wedstrijdschema 

1.3 Locatie: plaats van toernooi (Bijv. Emmen) 

1.4 Veldnummer (nummer 1, 2, etc. of CC voor centre court) 

1.5 Datum (dag/maand/jaar in formaat: 18/05/10) 

1.6 Geslacht (M of V) 

1.7 Speelronde: komt uit het wedstrijdschema: I, II, III voor resp. Ronde 1,2,3 etc. En 
Verliezer=13/9/etc. voor de verliezers ronden bij het dubbele eliminatie systeem,  
1/2 Finale, Finale 1/2, Finale 3/4  voor resp. halve finales, finale en wedstrijd om 3de 
plaats. 

1.8 Teamnamen: namen zoals ze in het wedstrijdschema voorkomen. A/B worden pas 
toegekend bij de toss. 

 

In de TEAMS kolommen links midden op de achterzijde van het formulier 

1.9 Spelersnamen conform het wedstrijdschema en identiek aan de namen zoals vermeld 
aan de voorzijde van het formulier (zie 1.8) 

1.10 Kleur van de shirts: opschrijven tussen TEAMS en A/B (op het FIVB formulier komt 
hier de 3 letterige landcode te staan) 

 

In de OFFICIALS kolommen linksonder op de achterzijde van het formulier 

1.11 Naam, voorletters van de eerste scheidsrechter 

1.12 Naam, voorletters van de tweede scheidsrechter 

1.13 Naam, voorletters van de teller 

1.14 Naam, voorletters van de lijnrechters corresponderend met hun positie ten opzichte 
van de eerste scheidsrechter. Lijnrechter nr. 1 staat rechts van de eerste 
scheidsrechter en vervolgens wordt tegen de klok in doorgeteld. Als met twee 
lijnrechters wordt gefloten dan worden posities 1 en 2 gebruikt. 

 

In de RESULTATEN kolommen linksonder op de achterzijde van het formulier 

1.15 Kleur van de shirts: opschrijven tussen RESULTATEN en A/B (op het FIVB formulier 
komt hier de 3 letterige landcode te staan) 

2. Na de toss 
Voor het begin van de wedstrijd moet op het formulier de volgende informatie  ingevuld 
worden: 

2.1 Direct na de toss (dit laat de scheidsrechter door de aanvoerders doen) 

a) De rugnummers van de spelers gekoppeld aan de naam.  

b) Een cirkeltje om het rugnummer van de aanvoerder. 

c) Een asterisk bij de speler die begint met serveren in de eerste set. 

d) Een handtekening van de aanvoerder. 

2.2 Vervolgens deelt de eerste scheidsrechter aan de teller mee: 
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a) Welk team de toss gewonnen heeft 

b) Welk team eerst gaat serveren 

c) De kant waar beide teams gaan beginnen 

2.3 De teller kan nu op de benodigde 6 plaatsen de A of B omcirkelen om de teams te 
kenmerken (in de kop van het formulier, boven aan de TEAMS kolommen en 
bovenaan de RESULTATEN kolommen). Team A begint altijd links van de teller en 
team B rechts. Let er met name op dat er geen verwisseling tussen de TEAMS en 
RESULTATEN kolommen optreedt, want dat kan tot verwarring leiden achteraf. 

2.4 Rechtsonder aan de achterzijde van het formulier kan nu met een A of B aangegeven 
worden welk team de toss voor de eerste set gewonnen heeft. 

2.5 Voor de eerste set kunnen nu de A en B voor de opslagvolgorde ingevuld worden. In 
de eerste en derde set komt deze informatie direct na de toss en in de tweede set na 
consultatie van de teams door de scheidsrechter. Dit wisselt dus niet automatisch 
om! 

2.6 Op basis van de asterisk kan de opslagvolgorde van de spelers nu ook ingevuld 
worden. De speler bij wiens nummer door de aanvoerder het kruisje is gezet begint 
als eerste voor dat team. Dit geldt alleen voor de eerste set. De scheidsrechter 
vraagt bij de teams na voor de volgende sets wat de volgorde wordt. Van het eerst 
serverende team komt het nummer van de eerst serverende speler achter I te staan 
en de ander achter III. Voor het andere team wordt dit II resp. IV. 

2.7 Als laatste moet direct boven en onder het woord PUNTEN de kleur van het team 
vermeld worden om duidelijker te maken welke punten voor welk team zijn. De 
teams wisselen immers van kant en A en B zijn dan haast niet meer achterhaalbaar 
voor de teller. 

3. Tijdens de wedstrijd 
3.1 Aan het begin van iedere set moet de starttijd genoteerd worden in 24 uur notatie 

(bijv. 09:30 en 21:30). Dit is het feitelijke starttijdstip van de wedstrijd (dus niet 
automatisch 10 minuten na de vorige wedstrijd o.i.d.) 

3.2 De teller controleert de opslagvolgorde met de volgorde zoals die staat achter 
Romeinse cijfers I t/m IV links in de kolom opslagvolgorde van de respectievelijke 
set. 

3.3 De teller houdt bij hoe vaak elke speler heeft geserveerd in  de vakjes achter de 
spelers genummerd 1 t/m 20. De teller werkt de vakjes af volgens de 
opslagvolgorde. Oftewel: eerst opslagvolgorde (i.e. speler) I vakje 1, dan speler II 
vakje 1 enz.  De teller handelt tijdens de set als volgt: 

a) De eerste service van speler I wordt aangegeven door het kleine cijfer 1 in het 
vakje diagonaal van linksboven naar rechtsonder weg te strepen in de kolom 
van de betreffende serveerder. Op het moment dat dit team de opslag verliest 
wordt het totaal aantal punten dat door het betreffende team tot dan toe in de 
set is gescoord genoteerd in het vakje. 

b) De teller gaat vervolgens naar de volgende serveerder (speler II, van het 
andere team dus!) en streept daar het kleine cijfer 1 weg (ook weer met een 
kort diagonaal streepje van linksboven naar rechtsonder). Ook daar wordt aan 
het einde van de opslagbeurt het totaal aantal gescoorde punten dat door het 
betreffende team tot dan toe is gescoord genoteerd. Daarna speler III en IV. 
Pas als alle vier de spelers een opslagbeurt gehad hebben gaat de teller naar 
de kolom met de kleine cijfers 2.  

c) De PUNTEN lijst van 1 tot 35 wordt door de teller gebruikt om de gescoorde 
punten per team diagonaal af te strepen.  De score zoals die in de opslagvakjes 
genoteerd wordt is steeds het aantal tot dan toe afgestreepte aantal punten 
voor dat betreffende team. 
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3.4 Gedurende de set loopt dit proces van scoren (de opslagvolgorde I, II, III, IV 
aanhoudende) door totdat het einde van de set bereikt is. Dit gebeurt bij het 
bereiken van de 21 punten, danwel bij de eerstvolgende stand daarboven waarbij een 
verschil van 2 punten behaald is door een van de teams (bijv. 20:22 of 46:48). De 
teller rondt de set als volgt af: 

a) De eindtijd van de set wordt genoteerd in 24 uur notatie 

b) De PUNTEN die niet gebruikt zijn worden weggestreept door eerst een 
rechtopstaand streepje achter het laatste gescoorde punt te zetten en dan 
vervolgens de resterende punten met een lange rechte horizontale streep 
doorgehaald. 

c) In de opslagvakjes wordt de eindscore omcirkeld ook al is het betreffende team 
nog niet begonnen met serveren. Indien het ontvangende team namelijk de set 
wint wordt het laatste punt genoteerd in het vakje van de speler die zou gaan 
opslaan, maar dan zonder het cijfertje in het betreffende vakje weg te strepen 
(de speler serveert immers niet!). 

d) De eindstand van de set volgens de opslagvakjes moet uiteraard 
overeenstemmen met de PUNTEN streeplijst! 

3.5 Tijdens de set noteert de teller de veldwissels die optreden bij de veelvouden van 7 
(5 in de derde set). De stand van team A komt links en de stand van team B rechts. 
Aan het einde van de set worden de niet gebruikte vakjes voor de veldwissels met 
één groot diagonaal kruis (X) afgekruist. 

3.6 De technische time-outs moeten ook genoteerd worden. Deze komen alleen voor in 
de eerste twee sets en staan in de veldwissel kolom dik omlijnd aangegeven. Ook 
hier geldt: team A links en team B rechts. 

3.7 Tussen de sets zit altijd 1 minuut. Dus de starttijd van de tweede set is de eindtijd 
van de eerste set plus 1 minuut. 

3.8 Derde en beslissende set 

Na de toss voor de derde set noteert de teller 

a) Wie de toss gewonnen heeft rechts onder op de achterzijde van het formulier. 

b) De opslagvolgorde van de teams zoals doorgegeven door de scheidsrechter. 

Het verloop van de set is verder vergelijkbaar aan de eerste twee sets, met als 
verschil: 

a) De veldwissels worden uitgevoerd bij veelvouden van 5 punten 

b) De set eindigt als het eerste team 15 punten heeft behaald met een minimum 
van twee punten verschil 

c) Er is geen technische time-out in deze set 

3.9 Time-outs 

Onder het vakje opslagvolgorde is een vakje voor het noteren van een time-out (niet 
de technische time-out! Die staat in de veldwissel kolom). Als een team hun time-out 
aanvraagt noteert de teller deze in het vakje behorende bij dat team. De score van 
het aanvragende team wordt links genoteerd en de score van het andere team 
rechts. 

3.10 Maatregelen bij wangedrag 

Alle maatregelen moeten in de vakjes voor maatregelen bij wangedrag genoteerd 
worden voor de betreffende set. Sancties tellen nl. per set! De stand moet genoteerd 
worden in het vakje behorende bij de speler die de maatregel opgelegd krijgt. De 
score van het bestrafte team wordt links vermeld en de score van het andere team 
rechts. Het gaat hierbij om de stand waarbij de maatregel werd opgelegd. Dus niet 
de stand na de maatregel! Een maatregel voor onbehoorlijk gedrag (een directe rode 
kaart dus) moet op het formulier omcirkeld worden zodat deze als zodanig herkent 
kan worden. De punten die door de tegenstander door een maatregel verkrijgt 
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moeten omcirkeld worden in de PUNTEN lijst. Let op: als het serverende een 
bestraffing krijgt opgelegd (rode kaart) dan gaat ook de opslag naar het andere 
team! 

3.11 Maatregelen bij spelophouden 

Alle maatregelen voor spelophouden moeten genoteerd worden in de vakjes die 
daarvoor per team en set zijn te vinden naast de time-out. De score van het bestrafte 
team moet links genoteerd worden en de score van de tegenpartij rechts. De 
genoteerde stand is de stand waarbij de sanctie wordt opgelegd. Dus ook hier geldt: 
niet de stand van na de maatregel. De punten die door de tegenstander door een 
maatregel verkrijgt moeten omcirkeld worden in de PUNTEN lijst. Let op: als het 
serverende een bestraffing krijgt opgelegd (rode kaart) dan gaat ook de opslag naar 
het andere team! 

4. Na de wedstrijd 
4.1 Na afloop van de laatste set moet onmiddellijk begonnen worden met het invullen 

van het RESULTATEN vak. In de kolom Duur moet de duur van iedere set genoteerd 
worden. Dit is het verschil tussen de eindtijd en de starttijd in minuten voor iedere 
set. 

4.2 De totale duur van de wedstrijd is het verschil tussen de eindtijd van de laatste set 
en de starttijd van de eerste set in minuten. Dit is dus inclusief de pauzes van 1 
minuut tussen de sets! Dit moet genoteerd worden in de Totaal rij onderaan de Duur 
kolom. 

4.3 Als er oorzaken zijn waardoor de feitelijke speeltijd afwijkt van deze tijden dan moet 
bij de duur van de betreffende set(s) en het totaal een * geplaatst worden en moet 
hierover een opmerking geplaatst worden in het Opmerkingen vak. 

4.4 In de kolom Punten moet voor ieder team het behaalde punten in de betreffende set 
genoteerd worden. In het vakje onderaan de kolom in de Totaal rij moet de som van 
de punten van alle sets voor dat team genoteerd worden. 

4.5 In de kolom W/V moet met een W het team aangemerkt worden dat die betreffende 
set gewonnen heeft. De V wordt niet geplaatst. Dat vakje blijft leeg. In de Totaal rij 
onderaan de betreffende kolommen wordt opgeteld hoeveel sets ieder team 
gewonnen heeft (0,1 of 2). 

4.6 In de kolom Time-outs moet aangegeven worden hoeveel time-outs het betreffende 
team per set gehad heeft. Dit is dus een 0 of een 1. In de Totaal rij wordt het totale 
aantal time-outs voor ieder team in de gehele wedstrijd genoteerd. 

4.7 Op de regel Winnend team moet vervolgens 

a) de namen van het winnende team, 

b) de setscore (2:0 of 2:1), en 

c) de scores per set vanuit het perspectief van het winnende team genoteerd 
worden, i.e. de score van het winnende team links en die van het andere team 
rechts 

4.8 De teller noteert (of staat met toestemming van de eerste scheidsrechter het noteren 
toe van) een protest rekeninghoudende met de Protest Protocol regeling. Zie ook 5. 
Het vak opmerkingen. 

4.9 Als allerlaatste worden alle handtekeningen geplaatst in de navolgende volgorde: 

a) De twee aanvoerders 

b) De teller 

c) De tweede scheidsrechter 

d) De eerste scheidsrechter 

4.10 Als om welke reden dan ook het formulier 20 minuten na afloop van de wedstrijd nog 
steeds niet ondertekend is mag de scheidsrechter tekenen uit naam van de speler, 
maar dit met genoteerd worden in het Opmerkingen vak. Dit moet vervolgens aan de 
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wedstrijdleiding gemeld worden. In internationale competities (FIVB en CEV) mag 
alleen de Referee Delegate of de Technical Supervisor voor de speler tekenen. 

5. Het vak opmerkingen 
5.1 Voor, tijdens en na de wedstrijd kan de teller gevraagd worden specifieke zaken te 

noteren in het Opmerkingen vak op de achterzijde van het formulier. 

5.2 Er moet duidelijk aangegeven wat de aard van de opmerking is. 

5.3 Voldoende details moeten genoteerd worden gerelateerd aan de opmerkingen (zoals: 
set, stand, team, speler nummer, tijd, enz.). 

5.4 De opmerkingen moeten geparafeerd worden door de scheidsrechter en indien nodig 
door de hoofdscheidsrechter. 

5.5 In het Opmerkingen vak moet de teller de winnaars van de toss voor de eerste en 
evt. derde set noteren 

5.6 In het geval van maatregelen (bestraffing of hoger) door de scheidsrechter i.v.m. 
misbruik van spelmiddelen (bal, net, boarding e.d) of beledigen van officials of ander 
personeel betrokken bij de wedstrijd (ballenkinderen), moet dit door de 
scheidsrechter duidelijk beschreven worden zodat door de bond opgetreden kan 
worden met sancties. 

5.7 Als de overtreding wordt begaan na afloop van de wedstrijd wordt deze op dezelfde 
manier als 5.6. De speler moet hierover worden geïnformeerd. 

5.8 In het geval van een protestzaak moet het volgende genoteerd worden: 
Tijd uu:mm:ss, set #, stand ##-##, speler # van team # serveert, team # vraagt 
om een protest protocol, hoofdscheidsrechter is naar het veld gekomen en oordeelde 
het protest protocol als “UITKOMST”. Tijd uu:mm:ss, wedstrijd hervat. Totale duur 
uu:mm:ss. 
De mogelijke UITKOMST van het protest protocol is 

a) NIET GEÏNITIEERD 

b) AFGEWEZEN LEVEL 1/2 

c) TOEGEWEZEN LEVEL 1/2 

d) IN AFWACHTING LEVEL 1/2 

Na afloop van de wedstrijd moet ook te totale wedstrijdduurcorrectie genoteerd 
worden: 
Totale wedstrijdduur aanpassen wegens protest protocol uu:mm:ss 

5.9 In het geval van een medische time-out dient het volgende genoteerd te worden: 

Tijd (uu:mm:ss), set#, stand ##-##, speler # van team # serveert, speler # van 
team # vraagt om medische assistentie. 
Tijd (uu:mm:ss), medische staf arriveert bij het veld (alleen indien relevant) 
Tijd (uu:mm:ss), wedstrijd hervat. Totale duur uu:mm:ss 
Na afloop van de wedstrijd moet ook te totale wedstrijdduurcorrectie genoteerd 
worden: 
Totale wedstrijdduur aanpassen wegens medische time-out uu:mm:ss 

5.10 Indien beide teams niet aanwezig zijn bij de toss moet dit als volgt genoteerd 
worden: 
Tijd (uu:mm:ss), beide teams niet aanwezig bij de toss 

5.11 Indien een van de teams niet opkomt voor de wedstrijd: 

Team # geeft wedstrijd op i.v.m. no-show 

5.12 In geval van een opgave van een team bij een blessure vooraf aan de 
wedstrijd: 
Team # geeft wedstrijd op in verband met een blessure van speler #, beide teams 
waren aanwezig. 
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5.13 In geval van een opgave van een team bij een blessure tijdens de wedstrijd: 

Tijd (uu:mm:ss), set #, stand ##-##, speler # van team # serveert, team # geeft 
wedstrijd op i.v.m. blessure van speler # 

5.14 Als in een set de PUNTEN of OPSLAG vakjes volledig gebruikt zijn, moet de 
gehanteerde procedure in het Opmerkingen vak genoteerd worden (zie ook 6.2) 

6. Speciale omstandigheden 
6.1 In het geval van een opgave, niet opkomen of incompleet team moet het formulier 

afgemaakt worden om het wedstrijdresultaat vast te leggen. Dit houdt in: 

a) invullen van alle onderdelen Voor de wedstrijd (1.1 – 1.15) 

b) het wegstrepen van de benodigde PUNTEN in de betreffende rijen 

c) Het invullen van het RESULTATEN vak 

d) Het invullen van het Opmerkingen vak (zie 5.10 – 5.13) 

Opm 1: standaard wordt het complete team A, wint dit team de toss, en begint met 
serveren  
Opm 2: als er nog geen opslagvolgorde bekend is wordt standaard eerst 1 en dan 2 
genoteerd. 

6.2 Als de rij PUNTEN of de OPSLAG vakjes volledig gebruikt zijn dient een tweede 
formulier gebruikt te worden om op door te tellen. Alle benodigde gegevens moeten 
op het tweede formulier over gebracht worden en dit moet duidelijk in het 
Opmerkingen vak vermeld worden en de scheidsrechters moeten dit bevestigen met 
een handtekening. Als alleen de PUNTEN rij op is, kan deze ook dubbel afgestreept 
worden (diagonaal de andere kant op). Deze procedure moet ook dan duidelijk in het 
vak Opmerkingen vermeld en ondertekend worden door de scheidsrechter. 

6.3 Alleen in het geval van bestraffingen (rode kaart) worden PUNTEN omcirkeld. 

6.4 Alle maatregelen voor wangedrag en spelophouden gelden per set en zijn dus niet 
cumulatief in de wedstrijd. 

7. Verantwoordelijkheden van de scheidsrechters na de wedstrijd 
7.1 Na afloop van de wedstrijd moet de eerste scheidsrechter het hele formulier goed 

controleren en zorgen dat het formulier compleet is voordat hij het definitief afsluit 
met zijn handtekening. 

7.2 Alle bijzondere situaties genoteerd in het Opmerkingen vak moeten voorgelegd 
worden aan de hoofdscheidsrechter ter tekening voordat het wedstrijdformulier 
ingeleverd wordt bij de wedstrijdleiding. 

 


