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3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie 

3.1.5.3 Een speler is uitgekomen in een wedstrijd indien hij 
een deel van een set heeft meegespeeld of als libero 
en op het (digitale) wedstrijdformulier is vermeld. 
 

Een speler is uitgekomen in een wedstrijd indien hij 
een deel van een set heeft meegespeeld of als libero 
en op het (digitale) wedstrijdformulier is vermeld. 
 

Vanuit de consultatiesessies is 
de voorkeur uitgesproken om 
ook bij de libero op het DWF 
aan te laten geven of hij/zij 
daadwerkelijk is uitgekomen. 
Daarmee vervalt het feit dat 
de libero standaard heeft 

meegespeeld. 
(Dit is binnen E-score niet 

mogelijk en zal daarom niet 
voor Ere- en Topdivisie van 
toepassing kunnen zijn) 

3.1.7.5 (…) 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).  

 

(…) De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de 
jeugdcompetitie dient te liggen:  
op zaterdag voor A/B-jeugd: van 09.00 uur tot en 
met 20.00 uur;  
op zaterdag voor C-jeugd: 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).  

Hiermee wordt meer ruimte 
gecreëerd om de wedstrijden 
ingepland te krijgen.  

3.1.8.1. In de Promotieklasse heren en hoger worden de 
eerste en tweede scheidsrechter aangewezen door de 
Organisator. In de Promotieklasse dames wordt de 
scheidsrechter aangewezen door de Organisator. 
 

In de Promotieklasse heren en hoger worden de 
eerste en tweede scheidsrechter aangewezen door de 
Organisator. In de Promotieklasse dames wordt de 
scheidsrechter aangewezen door de Organisator. 
Vanaf de Derde divisie dames en hoger worden de 

eerste en tweede scheidsrechters aangewezen door 
de organisator. 

Verduidelijking 

3.1.11.5 (…) Afmelden door een vereniging van een wedstrijd 
in de seniorencompetitie of het niet dan wel niet 
volledig opkomen van een seniorenteam en niet direct 

(…) Afmelden door een vereniging van een wedstrijd 
in de seniorencompetitie of het niet dan wel niet 
volledig opkomen van een seniorenteam en niet direct 

Het feit dat men zonder 
berichtgeving niet op komt 
dagen kan o.i. qua sanctie 
niet vergeleken worden met 
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vast stellen van een nieuwe speeldatum, locatie en 

tijd: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal 
punten in mindering; 

daarnaast: 
b. bij de eerste maal een sanctie van de 4e 

categorie; 

c. (…) 
 

vast stellen van een nieuwe speeldatum, locatie en 

tijd: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal 
punten in mindering (bij afmelden); 

b. 2x het maximum bij een wedstrijd te behalen 
aantal punten in mindering (bij niet (volledig) 
opkomen); 

 
daarnaast bij zowel afmelden als niet (volledig) 
opkomen: 
c. bij de eerste maal een sanctie van de 4e 

categorie; 
d. (..) 

het vooraf tijdig afmelden 

voor de wedstrijd. Vandaar 
dat deze zwaarder 
gesanctioneerd wordt. 

3.1.11.11 Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen  
aan een wedstrijd: 
a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal 

punten in mindering; 
b. een sanctie van de 4e categorie; 
c. de uitslag handhaven indien het team dat met een 

ongerechtigde speler is uitgekomen geen 

wedstrijdpunt heeft behaald; 
d. de wedstrijd wordt geheel overgespeeld, tenzij het 

niet in overtreding zijnde team de Organisator laat 
weten hiervan af te zien. Indien de wedstrijd wordt 
overgespeeld, wordt de wedstrijd, die voor het niet 
in overtreding zijnde team het beste resultaat heeft 

opgeleverd, meegenomen in de stand.  

Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen  
aan een wedstrijd in de jeugdcompetitie: 
a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal 

punten in mindering; 
b. een sanctie van de 4e categorie; 
c. de uitslag handhaven indien het team dat met een 

ongerechtigde speler is uitgekomen geen 

wedstrijdpunt heeft behaald; 
d. de wedstrijd wordt geheel overgespeeld, tenzij het 

niet in overtreding zijnde team de Organisator laat 
weten hiervan af te zien. Indien de wedstrijd wordt 
overgespeeld, wordt de wedstrijd, die voor het niet 
in overtreding zijnde team het beste resultaat heeft 

opgeleverd, meegenomen in de stand. 

Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen  
aan een wedstrijd in de seniorencompetitie: 
a. het maximum (…) 

Gelijkgetrokken aan de 
sancties bij artikel 3.1.11.5 
(afmelden of niet opkomen 
van een jeugdteam). In dat 
geval worden ook geen 
minpunten bij jeugdteams 
opgelegd. We zijn van mening 

dat dezelfde lijn bij dit artikel 
toegepast zou moeten 

worden.  

 

3.2.5.4 
 

Indien een wedstrijd wordt uitgespeeld vanwege 
staken/afbreken ervan, wordt deze wedstrijd als een 

aparte wedstrijd gezien, waarbij de op dat moment 

speelgerechtigde spelers voor dat team 
speelgerechtigd zijn. 

Gelijkgetrokken met 
hoofdstuk 1 van het 

Wedstrijdreglement. 
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3.2.11.16 (E) Een sanctie van de 4e categorie per wedstrijd: 

a. het niet aanwezig zijn van een stabiele breedband 
internetverbinding, en/of 

b. het niet verzorgen van de live score van de 
wedstrijd, en/of 

c. het niet tijdig doorgeven van de wedstrijdstatistiek 
en video-opname. 

Bij herhaling in een seizoen kan de sanctie worden 
verhoogd tot de 5e categorie. 

(E) Een sanctie van de 4e categorie per wedstrijd: 

a. het niet aanwezig zijn van een stabiele breedband 
internetverbinding, en/of 

b. (E) het niet verzorgen van de live score van de 
wedstrijd, en/of 

c. (E) het niet tijdig doorgeven van de 
wedstrijdstatistiek en video-opname. 

Bij herhaling in een seizoen kan de sanctie worden 
verhoogd tot de 5e categorie. 

Door de invoering van E-score 

in de Topdivisie is het 1e punt 
onder a. ook voor de 
Topdivisie van toepassing. 

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 3 Volleybal CMV  

  Compleet nieuw reglement toegevoegd. Zie de 
bijlage.  

Uit de spelregels zijn alle 
zaken gehaald die in een 
reglement thuishoren. Dit 
heeft geen gevolgen voor de 
speelwijze die in elk 
speelgebied gehanteerd 

wordt. 

4 Reglement Strafzaken 

4.3.1.1 Strafvervolging van een lid of van de betrokken 
vereniging door de in dit Reglement benoemde 
organen kan worden ingesteld wegens: 
a. wangedrag vóór, tijdens of na een wedstrijd;  

b. onwelvoeglijke bejegeningen van een bondsofficial      
in woord, geschrift of daad; 
c. het medewerken aan bedrieglijke handelingen 
betreffende het doen uitkomen van spelers;  
d. overtreding van het Reglement Ongewenst Gedrag,  
of andere vormen van ongewenst gedrag zoals 
discriminatie en pesterijen; 

 

Strafvervolging van een lid of van de betrokken 
vereniging door de in dit Reglement benoemde 
organen kan worden ingesteld wegens: 
a. wangedrag vóór, tijdens of na een wedstrijd;  

b. onwelvoeglijke bejegeningen van een bondsofficial 
in woord, geschrift of daad; 
c. het medewerken aan bedrieglijke handelingen 
betreffende het doen uitkomen van spelers;  
d. overtreding van het Reglement Seksuele 
Intimidatie, of andere vormen van ongewenst gedrag 
zoals discriminatie en pesterijen; 

 

Sinds de overstap naar het 
ISR is dit reglement van 
toepassing.  

 


