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3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie 

3.1.6.4 
Een speler kan uiterlijk tot 1 maart worden terug-
geschreven naar het naast lagere team dan waartoe hij 
reglementair behoort onder de volgende voorwaarden: 

a. de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een 
kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen op het 
naast lagere team, ingediend bij de Organisator; 

b. hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan 

éénmaal uitgekomen in het team waartoe hij 

reglementair behoort; 

c. hij is in maximaal 11 wedstrijden uitgekomen.  

 

Wedstrijden, gespeeld in de klasse waaruit hij is 
teruggeschreven, worden als wedstrijden waarin de 
speler hoger is uitgekomen beschouwd. 

Een speler kan uiterlijk tot 2 maart worden terug-
geschreven naar het naast lagere team dan waartoe 
hij reglementair behoort onder de volgende 
voorwaarden: 

a. de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een 
kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen op het 
naast lagere team, ingediend bij de Organisator; 

b. hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan 

éénmaal uitgekomen in het team waartoe hij 
reglementair behoort; 

c. hij is in maximaal 11 wedstrijden uitgekomen.  
 

Wedstrijden, gespeeld in de klasse waaruit hij is 

teruggeschreven, worden als wedstrijden waarin de 
speler hoger is uitgekomen beschouwd. 

Aanvraag op 1 maart kan niet 
meer verwerkt worden bij tot 
1 maart. 

3.1.7.6 
De aanvangstijd van wedstrijden in de nationale 
competitie dient te liggen: 

op zaterdag: van 13.00 uur tot en met 19.00 uur;  

indien afgeweken moet worden van de vastgestelde 
zaterdag kan in overleg met de tegenstander op een 
andere dag van de week de wedstrijd worden 
vastgesteld en gelden onderstaande aanvangstijden; 

maandag tot en met vrijdag: van 19.30 uur tot en met 
21.00 uur. 

De aanvangstijd van wedstrijden in de nationale 
competitie dient te liggen:  

op zaterdag: van 13.00 uur tot en met 19.00 uur;  

indien afgeweken moet worden van de vastgestelde 
zaterdag kan in overleg met de tegenstander op een 
andere dag van de week de wedstrijd worden 
vastgesteld en gelden onderstaande aanvangstijden;  

maandag tot en met vrijdag: van 19.30 uur tot en 
met 21.00 uur;  

zondag: van 13.00 uur tot en met 19.00 uur (te allen 

tijde in overleg). 

Mogelijkheid toegevoegd om 
ook op zondag te spelen. 
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Voor de regionale competitie gelden onderstaande 

aanvangstijden: 

De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de 
seniorencompetitie dient te liggen: 

op zaterdag: van 11.00 uur tot en met 20.00 uur; 

op maandag tot en met vrijdag: van 19.00 uur tot en 
met 21.30 uur. 

 

 

De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de 
jeugdcompetitie dient te liggen: 

op zaterdag: van 09.00 uur tot en met 18.00 uur; 

op vrijdag voor A-jeugd: van 19.00 uur tot en met 
21.30 uur; 

op vrijdag voor B/C-jeugd: van 19.00 uur tot en met 
19.30 uur; 

op maandag tot en met donderdag: van 19.00 uur tot 
en met 19.30 uur. 

Voor de regionale competitie gelden onderstaande 

aanvangstijden: 

De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de 
seniorencompetitie dient te liggen: 

op zaterdag: van 11.00 uur tot en met 20.00 uur; 

op maandag tot en met vrijdag: van 19.00 uur tot en 
met 21.30 uur; 

zondag: van 13.00 uur tot en met 19.00 uur (te allen 
tijde in overleg). 

De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de 
jeugdcompetitie dient te liggen: 

op zaterdag: van 09.00 uur tot en met 18.00 uur; 

op vrijdag voor A-jeugd: van 19.00 uur tot en met 
21.30 uur; 

op vrijdag voor B/C-jeugd: van 19.00 uur tot en met 
19.30 uur; 

op maandag tot en met donderdag: van 19.00 uur tot 

en met 19.30 uur; 
 

zondag: van 13.00 uur tot en met 17.00 uur (te allen 
tijde in overleg). 

 

3.1.9.10 
Ieder team dat deelneemt aan de reguliere competitie 
vanaf de Eerste divisie en lager is zelf verantwoordelijk 
om te beschikken over inspeelballen bij zowel een 
thuis- als een uitwedstrijd.  

Ieder team dat deelneemt aan de reguliere competitie 
vanaf de Eerste divisie en lager is zelf verantwoordelijk 
om te beschikken over inspeelballen bij zowel een 
thuis- als een uitwedstrijd, tenzij de ontvangende 
vereniging aan het betreffende (regio)kantoor heeft 

aangegeven dat zij de inspeelballen ter beschikking 
stelt. 

Zoals in eerdere 
terugkoppeling duidelijk is 
geworden, is dit een lijn die in 
de meeste regio’s 
aangehouden wordt. Door de 

huidige toevoeging kan, 
desgewenst op initiatief 
vanuit het regiokantoor, er 

een overzicht opgesteld 
worden waarin wordt kenbaar 
gemaakt hoe verenigingen 
hier invulling aan willen 

geven. 
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3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 2 Volleybal Eredivisie en Topdivisie 

3.2.6.4 
Een speler kan uiterlijk tot 1 maart worden 
teruggeschreven naar het naast lagere team dan 
waartoe hij reglementair behoort onder de volgende 
voorwaarden: 

a. de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een 
kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen in het 
naast lagere team, ingediend bij de Organisator, en; 

b. hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan 

éénmaal uitgekomen in het team waartoe hij 
reglementair behoort, en; 

c. hij is in maximaal elf wedstrijden uitgekomen. 

Een speler kan uiterlijk tot 2 maart worden 
teruggeschreven naar het naast lagere team dan 
waartoe hij reglementair behoort onder de volgende 
voorwaarden: 

a. de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een 
kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen in het 
naast lagere team, ingediend bij de Organisator, 

en; 

b. hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan 
éénmaal uitgekomen in het team waartoe hij 
reglementair behoort, en; 

c. hij is in maximaal elf wedstrijden uitgekomen. 

Aanvraag op 1 maart kan niet 
meer verwerkt worden bij tot 
1 maart. 

 

3.2.7.8 
Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van 
een geplande wedstrijd indien: 
(…) 
d.  minimaal twee teamleden (spelers en/of coach) 

deelnemen als speler en/of coach aan wedstrijden 
als bedoeld in hoofdstuk 3.5 Volleybal Nationale 
Jeugdkampioenschappen van dit reglement. 

Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van 
een geplande wedstrijd indien: 
(…) 

d. (Topdivisie) minimaal twee teamleden (spelers 
en/of coach) deelnemen als speler en/of coach aan 
wedstrijden als bedoeld in hoofdstuk 3.5 Volleybal 
Nationale Jeugdkampioenschappen van dit 

reglement. 

Iom Eredivisie verenigingen 
vervallen voor 
Eredivisieteams. 

3.2.7.4 
Indien op een in de wedstrijdkalender geplande 
wedstrijddag geen zaal beschikbaar is, moet de 
wedstrijd gespeeld worden op een inhaaldag, of op een 
andere dag voorafgaand aan de oorspronkelijke 
speeldag. Bij een verzoek tot toestemming hiervoor 

aan de Organisator moet een schriftelijk bewijs van de 
verhurende instantie, dat de zaal niet beschikbaar is, 
worden meegestuurd. 

vervallen Staat ook beschreven in 
3.2.7.12. 

3.2.8.3 
De ontvangende vereniging dient een teller, twee 
scorebordbedieners, zes ballenkinderen en twee quick 

moppers beschikbaar te stellen. Zij dienen vóór de toss 
aanwezig te zijn. In de Topdivisie mogen de taken van 
de quick moppers door twee van de ballenkinderen 
ingevuld worden.  

De ontvangende vereniging dient een teller, twee 
scorebordbedieners, zes ballenkinderen en twee quick 

moppers beschikbaar te stellen. Zij dienen vóór de 
toss aanwezig te zijn. De E-scorer dient 30 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn opdat 
16 minuten voor aanvang van de wedstrijd alles 
getest en gereed is en de teamgegevens volledig zijn 
ingevuld. In de Topdivisie mogen de taken van de 
quick moppers door twee van de ballenkinderen 

ingevuld worden. 

16 minuten voor aanvang van 
de wedstrijd, het moment van 

de toss, dient alles volledig 
gereed te zijn. Dit houdt in 
dat E-score functioneel moet 
zijn, printers gereed en getest 
en alle teamgegevens in E-
score ingevuld. 
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3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 4 Bekertoernooi 

3.4.9.2 
(R) De spelregels, de speelzaal, de inrichting van het 
speelveld, de materialen, het playing protocol, de 
officials, de assistenten bij het speelveld, het inzetten 
van ballenjongens/-meisjes en quick moppers te 
voldoen aan de eisen die van kracht zijn voor het team 
dat het laagste speelt in de competitie.  

 

(R) De spelregels, de speelzaal, de inrichting van het 
speelveld, de materialen, het playing protocol, de 
officials, de assistenten bij het speelveld, het inzetten 
van ballenjongens/-meisjes en quick moppers dienen 
tot en met de kwart finale te voldoen aan de eisen die 
van kracht zijn voor het team dat het laagste speelt in 
de competitie. Vanaf de halve finale wordt gespeeld 

conform de spelregels die van toepassing zijn voor de 
Eredivisie. 

Uitzondering hierop is dat vanaf het moment dat 
teams uit de Eredivisie deelnemen, de teams uit 
maximaal 14 spelers mogen bestaan. 

Duidelijkheid over het 
moment waarop welke 
spelregels van toepassing 
zijn. 

3.4.9.6 
(R) Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt 
van de door het Organisator voorgeschreven 
wedstrijdformulier en de opstellingsbriefjes.  
Het wedstrijdformulier wordt in drievoud ingevuld: één 
exemplaar voor de Organisator, één voor de 
bezoekende vereniging en één voor de thuisspelende 
vereniging. 

(R) Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt 
van de door het Organisator voorgeschreven (digitale) 
wedstrijdformulier en de opstellingsbriefjes.  
 

Ivm gebruik DWF of E-score. 

3.4.11.1 
Door de Organisator kunnen administratiekosten 

worden berekend bij de uitvoeringen van de volgende 
aanvragen:  
a. bij aanvraag van een wijziging van de aanvangstijd 

of de speelzaal tot uiterlijk tien dagen vóór de 
wedstrijd € 10,00 per aanvraag. 

vervallen Deze administratiekosten 

worden al enige tijd niet meer 
in rekening gebracht. 

4 Reglement Strafzaken 

4.3.2.2 
Door de Strafvervolgingcommissie wordt een register 
bijgehouden waarin per seizoen iedere gegeven rode 
en rode + gele kaart voor wangedrag wordt genoteerd. 
Een aantekening in dit register wordt een boeking 

genoemd. De boekingen voor wedstrijden in het 
Volleybal en het Beachvolleybal worden apart 
bijgehouden. 

Door de Strafvervolgingcommissie wordt een register 
bijgehouden waarin iedere gegeven rode en rode + 
gele kaart voor wangedrag wordt genoteerd. Een 
aantekening in dit register wordt een boeking 

genoemd en blijft gedurende 365 dagen van kracht. 
De boekingen voor wedstrijden in het Volleybal en het 
Beachvolleybal worden apart bijgehouden. 

Op dit moment is het zo dat 
een boeking aan het begin 
van het seizoen eigenlijk 
zwaarder is dan aan het einde 

van het seizoen, omdat de 
laatste vrij snel weer komt te 
vervallen. Om die reden wordt 
een periode van 365 dagen 
voorgesteld. 
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4.3.2.6 
Zodra van een lid in één seizoen drie boekingspunten 

zijn geregistreerd of hij voor de eerste maal dit aantal 
overschrijdt:  

a. wordt hij, bij boekingen voor Volleybal, automatisch 
voor één wedstrijd geschorst. Ieder boekingspunt 
tijdens hetzelfde seizoen na deze eerste schorsing, 
leidt automatisch tot een schorsing voor één 

wedstrijd per boekingspunt;  

b. krijgt hij, bij boekingen voor Beachvolleybal, 
automatisch een boete van € 100,-.  

Ieder boekingspunt tijdens hetzelfde seizoen na deze 
eerste boete, leidt automatisch tot een boete van  
€ 100,- per boekingspunt. 

Zodra van een lid binnen een periode van 365 dagen 

drie boekingspunten zijn geregistreerd of hij voor de 
eerste maal dit aantal overschrijdt:  

a. wordt hij, bij boekingen voor Volleybal, 
automatisch voor één wedstrijd geschorst. Ieder 
boekingspunt binnen dezelfde periode van 365 
dagen na deze eerste schorsing, leidt automatisch 

tot een schorsing voor één wedstrijd per 
boekingspunt;  

b. krijgt hij, bij boekingen voor Beachvolleybal, 

automatisch een boete van € 100,-. Ieder 
boekingspunt binnen dezelfde periode van 365 
dagen na deze eerste boete, leidt automatisch tot 
een boete van € 100,- per boekingspunt. 

Alleen de 3e boeking is in dit 

geval relevant. 

8 Reglement Opleiding, Toetsing en Bevoegdheid 

8.1.2.1 
De Nevobo geeft opleidingen onder de naam 
VolleybalACADEMIE. 

 

De Nevobo geeft opleidingen onder de naam 
Volleybalacademie. 

De Nevobo richt haar opleidingen in volgens de door 
de Bondsraad goedgekeurde richtlijnen van de door 
NOC*NSF vastgestelde kwalificatie structuur sport 

(KSS), het Toetsreglement sport 2012 en alle daarbij 
horende protocollen. 

Vanwege een nieuwe huisstijl 
de nieuwe benaming.  

De toevoeging dat wij werken 
volgens de richtlijnen van 
NOC*NSF. 

8.1.4.4 
Direct na het behalen van een diploma, ontvangt de 
houder automatisch een licentie. Deze licentie kan 
worden verlengd indien is voldaan aan de eisen die 
daaraan zijn gesteld. 

Na het behalen van een diploma, ontvangt de houder  
een bijbehorende licentie. Volgens de richtlijnen van 
de KSS is de datum van het diploma en de licentie 
gelijk aan de datum van toetsing. Deze licentie kan 

worden verlengd indien is voldaan aan de eisen die 
daaraan zijn gesteld. 

Na overleg met de 
Reglementencommissie over 
de ingangsdatum.  

8.2.1.1 
nieuw Om als opleider bij de Volleybalacademie actief te zijn 

dient de opleider over minstens één van de drie 
deelkwalificaties als opleider te beschikken. De drie 

verschillende kwalificaties betreffen: Leercoach, 

Expert en PvB Beoordelaar. 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.2.1.2 
nieuw Het diploma opleider wordt alleen verstrekt als alle 

kwalificaties zijn behaald. 
Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.2.1.3 
nieuw Het diploma van de opleider kan alleen worden 

uitgegeven door de Volleybalacademie 

Aangevuld om het reglement 

compleet te maken. 

8.2.1.4 
nieuw Deelkwalificaties kunnen worden uitgegeven door de 

organisator van de Volleybalacademie of door de 
organisator van de VT5 wanneer een cursist de 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 
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module 5.4 heeft behaald of door de Academie voor 

sportkader wanneer de opleider de generieke 
opleiding voor opleiders met goed gevolg heeft 
afgrond. 

8.2.1.5 
nieuw De geldigheid van het diploma heeft geen einddatum 

maar de inzetbaarheid van de opleiders wordt echter 

in samenspraak met de Volleybalacademie, of met 
door de Volleybalacademie geaccrediteerde 
instellingen besproken. 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.2.1.6 
nieuw De Organisator wijst de opleiders aan die de examens 

van de opleiders in opleiding mogen afnemen.  
Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.2.2.1 
nieuw Opleiders aangesloten bij de Nevobo hebben alleen de 

opleidingsbevoegdheid voor hun eigen trainersniveau 
of lager. 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.2.2.2 
nieuw Opleiders bij de Nevobo ontvangen een door de 

organisator vastgestelde vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.3.2.2 
Een licentie geeft de houder de bevoegdheid tot het 
geven van training en coachen van teams op het 
niveau: 

•    Licentie VT 2 

•    Licentie VT 3 

(…..) 

Een licentie geeft de houder de bevoegdheid tot het 
geven van training en coachen van teams op het 
niveau: 
•   Licentie VT 2 
•  Licentie VT 3 

(….) 
•  Erelicentie (behaald na erkenning door Organisator)  

• Geen extra bevoegdheid dan de bevoegdheid 
van de eerder behaalde trainerslicentie. 

Toevoeging Erelicentie en VT4 
top licentie. VT4 top om het 
gat tussen VT4 en TC5 te 
overbruggen. Erelicenties 
worden al langer uitgedeeld 

maar hadden nog geen 
reglementaire grondslag.  

8.3.2.4 
Een vereniging is verplicht om voor ieder in de 

competitie spelend team een trainer en coach aan te 
stellen, die bevoegd is zoals is omschreven in artikel 
8.3.2.2. 

Een vereniging wordt geadviseerd om voor ieder in de 

competitie spelend team een trainer en coach aan te 
stellen, die bevoegd is zoals is omschreven in artikel 
8.3.2.2. 

Verplichting verwijderd, 

aangezien er geen straffen op 
worden gelegd en er 
uitgegaan wordt van een 
positief beleid.  

8.4.1.1 
nieuw De diploma’s voor scheidsrechters zijn:  

  • VS2 (volleybalscheidsrechter 2) 

  • VS2Jeugd (volleybalscheidsrechter 2 jeugd) 

  • VS3 (volleybalscheidsrechter 3) 
  • VS4 (volleybalscheidsrechter 4) 
  • VS4TOP (volleybalscheidsrechter 4 TOP) 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.4.2.1 
nieuw Verenigingen zijn verplicht om te voldoen aan de 

eisen van de door de Bondsraad goedgekeurde 

Leidraad (L3.3) leveringsplicht betreffende 
scheidsrechters. 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.4.2.2 
nieuw Het fluiten tijdens officiële wedstrijden van bij de 

Nevobo aangesloten verenigingen en van 
Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 
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selectiegroepen van de Nevobo, mogen alleen worden 

verzorgd door personen die in bezit zijn van een 
geldige licentie voor dat niveau. 

8.4.2.3 
nieuw Een licentie geeft de houder de bevoegdheid tot het 

fluiten van teams op het niveau: 
 • Licentie V6 (behaald door spelregeltoets)  

• Tot en met de derde klasse Senioren 
• Tot en met de regionale klasse jeugd 

 • Licentie V4 (behaald door VS2 of   
   Vaardigheidstraining)  

• Tot en met de eerste klasse senioren 

• Tot en met de Topklasse A en B jeugd 
 • Licentie R3 (behaald door in opleiding VS3) 

• De promotieklasse tot en met de 3e divisie 
 • Licentie R2 (behaald door afronden VS3 op  
   promotieklasse 

• Tot en met de promotieklasse 
 • Licentie R1 (behaald door afronden VS3 op 3e 
   divisie)  

• Tot en met de 3e divisie 

 • Licentie N4 (behaald door in opleiding VS4) 
• Tot en met de 2e divisie 

 • Licentie N3 (behaald door afronden VS4) 
• Tot en met de 2e divisie 

 • Licentie N2 (behaald door in opleiding VS4 top en  
   Promotie, volgens het reglement  

   promotie/degradatie)  
• Tot en met de 1e divisie 

 • Licentie N1 (behaald door promotie, volgens het  
   reglement promotie/degradatie) 

• Tot en met de Topdivisie en Eredivisie 

Aangevuld om het reglement 
compleet te maken. 

8.5.2 
nieuw Verenigingen dienen de wedstrijden van de 

competitieteams te laten fluiten door een persoon die 
in het bezit is van een geldige scheidsrechters licentie 

voor dat niveau. 

Aangevuld om het reglement 

compleet te maken. 

 
 


