Veranderingen Spelregels Zitvolleybal
Nederlandse competitie, per 1 januari 2018
Rood: Zijn nieuwe veranderingen in de spelregels
spelregel
Spelregels
(Nieuw)
In de spelregels is “het wedstrijdformulier” vervangen door “het DWF”.
In de Topdivisie en 1e divisie is men verplicht te gaan werken met:
DWF “Resultaat invoeren” + nationale wedstrijdformulier. Na afloop van de
wedstrijd wordt het resultaat ingevoerd in het DWF en het nationale WF
wordt tot het einde van het seizoen bewaard. Dit hoeft niet meer opgestuurd
te worden door de verenigingen naar de Nevobo.
Als er gebruik kan worden gemaakt kan worden van DWF “Live bijhouden”
hoeft er geen apart formulier te worden ingevuld/bijgehouden.
In de 2e en 3e divisie is men verplicht te gaan werken met:
DWF “Resultaat invoeren” + telformulier. Na afloop van de wedstrijd wordt
het resultaat ingevoerd in het DWF en het telformulier wordt tot het einde
van het seizoen bewaard. Dit hoeft niet meer opgestuurd te worden door de
verenigingen.
Als er gebruik kan worden gemaakt kan worden van DWF “Live bijhouden”
hoeft er geen apart formulier te worden ingevuld/bijgehouden.
In de HIA zijn zowel de handleiding DWF “Resultaat invoeren ”als DWF “Live
bijhouden” toegevoegd.
7.5.1
Het team maakt een opstellingsfout wanneer één van zijn spelers, op het
moment dat de serveerder de bal raakt, niet juist zijn opgesteld. Wanneer een
(Nadere
speler in het veld is gekomen door middel van een onreglementaire spelerwissel
uitleg)
en het spel is hervat, wordt dit beschouwd als een opstellingsfout met de
consequenties als van het uitvoeren van een onreglementaire spelerwissel.
9.4.1
…Echter een kort moment van “liften” is toegestaan bij het spelen van de bal. Dit
“liften” is niet toegestaan bij de service, bij het blokkeren of bij een aanvalsslag
als de bal geheel boven de netrand is.
…Liften is echter toegestaan in de achterzone wanneer de bal gespeeld wordt
tijdens een verdedigende actie en het contact met de bal wordt gemaakt wanneer
een gedeelte van de bal onder de netrand is.
11.4.4
- het gelijktijdig met het spelen van de bal, gebruik maken van het net
- het gebruik maken van het net tussen de antennes om als hulp te dienen om je
evenwicht te bewaren
- vasthouden aan het net
12.5.2
Een speler of groep spelers van het team aan service maakt een scherm door op
(nadere
het moment van de service de armen te bewegen, te springen, zich zijdelings te
uitleg)
bewegen tijdens het uitvoeren van de service, of door bij elkaar te gaan staan en
hierdoor de serveerder of de baan van de bal aan het zicht van de tegenstander
te onttrekken totdat de bal de passeerruimte is gepasseerd.
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15.2.3
(Nadere
uitleg)
13.1.4
14.6.3
15.6.1

15.6.2

15.6.2

15.7

Er moet een voltooide rally zitten tussen twee aparte aanvragen voor een
spelerwissel door hetzelfde team. (Uitzonderingen: een verplichte wissel als
gevolg van een blessure of door uit het veld sturen of diskwalificeren van een
speler)
De service van de tegenpartij mag worden aangevallen.
hij lift wanneer hij blokkeert of deelneemt aan een groepsblok ongeacht of de bal
het blok raakt voltooit of deelneemt aan een groepsblok
Een speler uit de basisopstelling mag het spel verlaten en weer terugkomen,
maar slechts op zijn oorspronkelijke plaats in de opstelling. Hij mag dit slechts
éénmaal per set doen.
Een wisselspeler mag slechts éénmaal per set op de plaats van een speler uit de
basisopstelling worden ingezet. Hij kan dan alleen door diezelfde speler uit de
basisopstelling worden vervangen.
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:
• Na het overhandigen van het opstellingsbriefje en het noteren hiervan op het
wedstrijdformulier mag (nog vóór het spel is begonnen) een reglementaire
wissel worden uitgevoerd.
• Wanneer meer dan één spelerwissel wordt uitgevoerd dan moeten deze
wissels per paar geschieden binnen de wisselzone. Nadat het eerste paar
door de teller correct is bevonden en administratief verwerkt is, kan de
volgende spelerwissel plaatsvinden.
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.
…maar moet wel op het wedstrijdformulier genoteerd worden als onderdeel van
het totaal aantal wissels in de set en wedstrijd.
maar moet wel in het DWF “Live bijhouden” en op het telformulier vermeld
worden.
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
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15.10.4

15.11.1.3

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.
• De Libero(s) kan (kunnen) nooit veldspeler worden als hij (zij) als zodanig in het
DWF is (zijn) vermeld. 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 wél toegestaan om een 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 shirtnummer.
• 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.
• Als een team met 7 spelers (6 veldspelers en 1 Libero) aan de wedstrijd begint
en er raakt een veldspeler geblesseerd dan wordt de Libero veldspeler en
wordt er met 6 spelers (zonder Libero) doorgespeeld.
• 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. (zie hiervoor ook
wedstrijdreglement 3.1.5.5)
• 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
• 1e commentaar
Als bij een meervoudige spelerwissel een of meerdere spelers al in de
wisselzone is c.q. zijn maar een of meerdere spelers te laat in de wisselzone
arriveren dan moeten deze speler(s) zonder maatregel geweigerd worden en
als een onjuist verzoek worden genoteerd op het wedstrijdformulier.
• 3e 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(en) de onreglementaire wissel(s) geweigerd. Het team wordt
bestraft met een maatregel voor spelophouden
ten behoeve van een tweede spelerwissel voordat het spel na een vorige
spelerwissel door hetzelfde team is hervat (er moet altijd een voltooide rally
hebben plaatsgevonden), behalve in het geval dat het een geblesseerde of zieke
speler betreft;
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25.2.3

•

Wanneer blijkt dat in een eerder stadium van het spel een punt abusievelijk
niet of te veel in het DWF “Live bijhouden” is aangetekend, of dat een fout in
de invulling van het DWF “Live bijhouden” niet is opgemerkt enz., kan de
scheidsrechter dit alsnog (doen) herstellen, maar alleen als het een voorval
in de lopende set betreft.
• Wanneer er niet met zekerheid kan worden vastgesteld wat op een bepaald
moment de juiste stand is, als gekozen is voor DWF “Resultaat invoeren”,
dan bepalen de scheidsrechters wat op dat moment de juiste stand is.

Tekening 9: Tabel van maatregelen FIVB heeft Misdragingen toegevoegd aan Tabel
Groepen
Aantal
Overtreder Maatregel
Te tonen
Gevolgen
keren
van het
kaart(en)
per
team
wedstrijd
Misdragingen 1e keer
Ieder lid
Mondelinge
Geen;
Geen; en geen
van het
waarschuwing
vermelding in
team
via de
het DWF
aanvoerder
e
2 keer
Ieder lid
Waarschuwing Teken 6a,
Geen punt,
van het
voor
met gele
maar wél een
team
wangedrag
kaart
vermelding in
het DWF
Elke
Ieder lid
Bestraffing
Zie
Zie hieronder
volgende
van het
voor
hieronder
herhaling
team
wangedrag,
c.q. volgende
straf uit de
tabel van
maatregelen

Taakgroep Spelregels
oktober 2017
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