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Voornaamste aanpassingen

Mr. William G. Morgan bedenkt het volleybal spel
Eerste spelregels uitgegeven door Mr. William G. Morgan
Invoeren van het doordraaien
De puntentelling verandert van 21 naar 15 punten
Het aantal veldspelers wordt bepaald op 6
• De bal mag gespeeld worden door ieder deel van het bovenlichaam
• Drie keer spelen wordt geïntroduceerd
• Achterspelers mogen niet aanvallen
• Twee keer spelen per speler wordt verboden
• Bij de stand van 14-14 moeten er twee punten verschil zitten om de set te winnen
• Twee time-outs per set wordt geïntroduceerd
Volleybal spel voor het eerst in Nederland te Uden
Als een ploeg geen 6 spelers (meer) heeft dan is de set/wedstrijd verloren
De tijd van de Time-out wordt beperkt tot een minuut
Eerste spelregelboekje in Nederland
• Het aanraken van het net wordt een fout
• Het is voor aanvallers verboden om buiten bet veld te komen zolang de bal aan zijn
kant is
Meerdere aanrakingen per actie worden toegestaan in de verdediging tegen harde
aanvallen
De bal mag gespeeld worden met elk lichaamsdeel boven de knie
• Oprichting Nederlandse Volleybal Bond
• Oprichting van de FIVB
De drie aanvallers aan het net worden geïntroduceerd met een spelverdeler vanuit het
achterveld
Over het net heen komen met de handen wordt toegestaan alleen na een blok actie in
het eigen speelveld
De tijd van de time-out wordt aangepast naar één minuut en dertig seconden
Screenen tijdens de opslag wordt verboden. Ook het over de lijn komen onder het net
met een voet of voeten wordt verboden
Oprichting CEV
Over het net heen blokken wordt toegestaan evenals meerdere balcontacten bij het
blokken
De antenne wordt geïntroduceerd maar wordt pas in begin jaren 70 toegepast
Om de snelheid van het spel te verhogen wordt het drieballen systeem ingevoerd
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• Om de tijdsduur te beperken wordt het rallypunt systeem ingevoerd voor de 5e set.
Ook wordt de puntentelling voor de 5e set beperkt tot 17 punten met een punt
verschil
• Tijdens de time-out gaan de spelers naar hun bank om de dweilers meer ruimte te
geven
• De reserve spelers op de bank mogen staan om te juichen voor een spectaculaire
actie van hun ploeg
• Een speler mag buiten de vrije zone op zijn eigen spelersbank staan om een bal te
redden
• Bij een 16-16 stand in de 5e set gaat het spel door tot er een verschil van twee
punten is
• De net regel wordt versoepeld en de spelregelcommissie start een onderzoek naar
aanpassing van maatregelen
Quickmoppers worden geïntroduceerd
• De opslagruimte wordt vergroot tot 9 meter
• De bal mag nu elk lichaamsdeel aanraken inclusief de voet
• Tijdens de eerste aanraking mag er dubbel contact zijn om het spel doorgang te
laten vinden
1e maal Jury bij wedstrijden in Eredivisie/A-League
• Het is nu ook toegestaan om met de hand de middenlijn aan te raken of er over
heen te gaan analoog aan de “voet” regel
• Net-contact is een fout behalve als de speler niet deelneemt aan de actie
• De bal terughalen die buiten de passeerzone naar de vrije ruimte van de
tegenstander gaat wordt toegestaan mits die ook weer buiten de passeer zone
wordt teruggespeeld
• Introductie van de gekleurde bal
• De Libero speler wordt geïntroduceerd
• De coach mag lopend langs de lijn ook aanwijzingen geven
• Introductie van de 25 punten rallypunt systeem in set 1 t/m 4
• De speler krijgt maar een opslag poging
• Sancties op gele en rode kaart veranderen. Geel is nu direct een punt. Rood is voor
een set eruit en geel/rood rest wedstrijd
• Over de gehele achterlijn serveren. Degene die opslaat kan geen opstellingsfout
staan tov zijn ploeggenoten
• De bal mag met het hele lichaam gespeeld worden inclusief de voet
• Tijd voor de opslag gaat naar 8 seconden
• Bij de opslag mag de bal het net raken
• Net mag aangeraakt worden door een speler die niet direct bij het spel is betrokken
• Voor de eerste maal spelen van de bal bovenhands is nu voortaan toegestaan,
contact moet wel kort zijn
Bij de opslag mag de bal het net aanraken als die er overheen gaat, gaat het spel
gewoon door
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De regel voor de uitzonderlijke spelerwissel wordt aangepast. Deze telt niet meer mee
voor het aantal wissels
Juryberaad Eredivisie/A-League
Assistent teller wordt ingevoerd. Voornamelijk voor de Libero vervangingen te noteren
• Coachlijn wordt ingevoerd
• Vastgehouden bal boven het net is niet langer dubbelfout
• Een nieuwe bal wordt geïntroduceerd nu met 8 banen
• Voor FIVB en wereld wedstrijden mag een ploeg bestaan uit 14 spelers 12
veldspelers en 2 Libero’s
• Versnelde wissel procedure wordt ingevoerd (2009 in Nederland)
• Net aanraking is alleen fout als het spel wordt beïnvloed maar alleen als de
bovenkant van het net wordt aangeraakt of je voordeel haalt uit het aanraken van
het net
• Aanraken van het veld van de tegenstander is toegestaan met elk lichaamsdeel
boven de voet tenzij het spel wordt beïnvloed
• Beide scheidsrechters fluiten voor aanvalsfouten van achterspelers en blok fouten
• Spelen met twee Libero’s
• Samenstelling van de teams is hierop aangepast. Maximum blijft 12
spelers
• In Nederland is het protestrecht vervallen
• Juryberaad in eredivisie blijft bestaan
• Coachstaf mag nu bestaan uit Coach en twee assistent coaches
• Voor screening moet nu aan twee voorwaarden voldaan zijn de serveerder en de
baan van de bal moet niet zichtbaar zijn
• Coach geeft geen wissel teken meer bij reguliere wissels. Spelers lopen in dood
moment de wisselzone in
• Aanpassing tekst inzake een onreglementaire Libero vervanging
• Aanpassing tekst indien Libero niet meer in staat is verder te spelen
• Aanpassing tabel van maatregelen met de introductie van de 2 stappen bij de kleine
misdragingen en waarbij rood (in plaats van geel) nu een punt voor de tegenstander
oplevert
• 2e scheidsrechter volgt de 1e niet meer met het aangeven van de aard van de fout
en de kant van de service als de 1e voor een fout heeft gefloten
• Aanpassing tekst Liberoshirt
• De vrije ruimte achter de achterlijn voor de Eredivisie en Topdivisie wordt
aangepast naar 6,5m
• Er mag ook reclame op het net worden aangebracht
• De spelers mogen spier- en huidondersteunend compressiemateriaal dragen
• Het begrip voltooide rally wordt uitgebreid met een bestraffing en bij verlies van
service door een tijdsoverschrijding
• De aanraking van het net wordt verder gepreciseerd
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• Vervanging van een Libero door een nieuw aangewezen Libero mag niet alleen bij
blessure maar ook als de coach vindt dat hij niet meer verder kan spelen
• De spelregels voor de Eredivisie blijven analoog aan de FIVB regels
• Spelplezier veranderingen in de spelregels worden ingevoerd in de Topdivisie en
lager
• De bal die in de 1e divisie en lager naar de vrije zone van de tegenstander gaat mag
niet meer worden teruggespeeld. In de Topdivisie blijft dit wel van toepassing
• Je mag niet meer onder het net door met je voeten in de speelhelft van de
tegenstander komen tijdens de actie om de bal te spelen
• Aanraken van de middenlijn is wel toegestaan
• Geen hulpopslaglijn meer. Als er minder dan twee meter beschikbaar is mag er met
een voet in het veld gestaan worden om te serveren
• De spelers van het team aan service mogen de serveerder of de baan van bal niet
aan het zicht van de tegenstander onttrekken. De armlengte wordt ingevoerd
• De time-outs mogen ook korter duren dan 30 seconden als het team dat de timeout heeft aangevraagd klaar staat en de officials ook klaar zijn om de wedstrijd te
vervolgen
• Tijdens de time-outs hoeven de spelers niet meer nabij hun eigen spelersbank te
gaan
• De wisselmogelijkheden worden uitgebreid. De coach vraag weer de wissel aan
• Geblesseerde Libero kan ook veldspeler worden als het team door een blessure te
weinig spelers overhoudt om de wedstrijd uit te spelen
• De pauzes tussen de sets hoeven geen drie minuten te duren als de officials klaar
zijn om de wedstrijd te vervolgen en de beide teams klaar staan
• Teams kunnen direct van speelhelft wisselen na het laatste fluitsignaal. Teken 3
wordt niet langer gebruikt
• Verdedigingsacties door de Libero (Tekening 13) worden niet gezien als bovenhands
spelen
• In de Topdivisie en 1e divisie is men verplicht te gaan werken met DWF “resultaat
invoeren” + wedstrijdformulier of DWF “Live bijhouden”
• In 2e en 3e divisie is men verplicht te gaan werken met DWF “Resultaat invoeren +
DWF formulier of DWF “Live bijhouden”
• In de Topdivisie wordt de ruimte achter de achterlijn 5m
• Aanraken van het speelveld van de tegenstander met één of beide voeten is
toegestaan mits een deel in contact met of de projectie ervan boven de middenlijn
blijft
• Met een ander lichaamsdeel het speelveld van de tegenstander aanraken is niet
fout als men niemand hindert. De voeten moeten in deze situatie in het eigen veld
blijven of op of boven de middenlijn
• Er is een nadere uitleg gegeven wat onder hinderen verstaan wordt
• Misdragingen zijn nu ook opgenomen in de Tabel van Maatregelen
• Er is een richtlijn voor de speaker ingevoerd voor de Eredivisie en Topdivisie
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• Voor de Eredivisie wordt het vijf ballen systeem verplicht
• De mogelijkheid van elektronische apparatuur wordt ingevoerd bij zowel de wissels
als bij time-outs
• Voor de Eredivisie geldt nieuwe regel voor het aanwijzen van 1 of 2 Libero’s
• Er is in de Eredivisie een Richtlijn toegevoegd voor het functioneren met 4 Quick
Moppers
• In de Eredivisie wordt de warming-up ruimte achter de spelersbanken
gepositioneerd. Afmeting wordt 6 x 2 m
• De strafruimte komt in de controle ruimte voor het verlengde van de achterlijn
• In het vijf-ballen systeem moeten ook twee reserve ballen aanwezig zijn
• Shirts in de Eredivisie moeten genummerd zijn van 1 t/m 22
• Voor alle divisies geldt dat de set of wedstrijd is afgelopen na het laatste fluitsignaal
en het teken T11 (9)
• In de Topdivisie en lager hoeft het borst nummer niet meer midden op het shirt
geplaatst te worden
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