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Rood is nieuw
spelregel
Spelregels
3.3
DRIE / VIJF-BALLENSYSTEEM
Commentaar:
• In de Nederlandse competitie is het drie / vijf-ballen-systeem
niet van toepassing.
• Bij het spelen om het nationaal kampioenschap kan ervoor
worden gekozen om met het drie / vijf-ballen-systeem te spelen.
4.3.3
De shirts van de spelers moeten een nummer hebben uit de reeks
1 tot en met 999 .
4.3.3.2
Er mag in een vereniging worden doorgenummerd om te voorkomen
dat in één team twee spelers hetzelfde nummer hebben. Het is niet
toegestaan hoger te nummeren dan 999
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2e commentaar
Wordt de opstellingsfout gelijktijdig met het eindsignaal
opgemerkt, dan mag deze fout alsnog worden bestraft.
Er zijn zalen waar de verlichtingsarmaturen op enige afstand onder
het plafond hangen. Als in een dergelijke situatie de bal over die
verlichtingsarmaturen gaat en uit het zicht van de scheidsrechter
verdwijnt, moet de scheidsrechter na raadpleging van zijn medeofficials besluiten óf om af te fluiten en dubbelfout te geven,
omdat er niet beoordeeld kan worden of het plafond of een ander
obstakel wordt geraakt óf de rally door te laten gaan, omdat zijn
mede-officials geconstateerd hebben dat er geen obstakel is
geraakt.
Elke speler die dicht bij de bal is om de bal te spelen en die een
poging doet om de bal te spelen, wordt beschouwd als heeft hij de
bal gespeeld ook als er geen contact met de bal is gemaakt.
Het aanraken van het net buiten de antennes wordt niet
beschouwd als netfout (behalve bij spelregel 9.1.3 hulp en 11.4.4
hinderen)
Toegevoegde commentaren:
•Het aanraken van het net is niet fout wanneer de bal niet in de
buurt is.
•Het onopzettelijk aanraken van het net met het haar is niet fout
tenzij het duidelijk is dat deze actie de tegenstander hindert om de
bal te spelen of omdat het
•het vastpakken/vasthouden van het net tijdens een rally om de
scheidsrechter(s) te misleiden is onbehoorlijk gedrag.
Er mag pas toestemming voor de service gegeven worden,
wanneer het team met het juiste aantal spelers op het speelveld
zit. Dus niet wanneer het team met 5 of 7 spelers op het speelveld
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zit. Ditzelfde geldt voor als de libero op positie 4 zit. Het niet tijdig
speelklaar zitten kan aangemerkt worden als spelophouden.
Commentaar:
● Zit het serverende team in een foute servicevolgorde (regel 12.2)
en maakt het andere team een opstellingsfout (regel 7.5.1), dan
wordt dit het serverende team als fout aangerekend. Maken
beide teams op het moment van de service een opstellingsfout,
dan resulteert dat in een dubbelfout. (regel 7.5.4)
● Als de serveerder een fout maakt op het moment van de service
en bij de tegenstander wordt een onreglementaire spelerwissel
geconstateerd dan wordt een dubbelfout gegeven. Het team dat
de onreglementaire spelerwissel heeft gerealiseerd moet nog
wel de correcte opstelling innemen.
● Wanneer een speler een bloedende wond oploopt moet de
scheidsrechter het spel onmiddellijk stilleggen en medische
assistentie vragen voor de betreffende speler.
Het team hoeft deze speler niet direct te wisselen. De speler
mag voor een korte periode aan zijn verwonding worden
geholpen. Indien er bloed in de speelruimte aanwezig is dan is
het team van de betreffende speler verantwoordelijk om dit op
te ruimen. Als er bloed op de wedstrijdbal zit, dient deze direct
vervangen te worden door de reserve wedstrijdbal
De 1e en 2e scheidsrechter moeten fluiten voor verboden
aanvalsslag en de libero aanwijzen (teken 21).
Commentaar:
Een reden kan ook zijn het slechte spel van de libero
Wanneer een libero niet meer in staat is om verder te spelen,
betekent dit dat hij: geblesseerd is, ziek is, uit het speelveld is
gestuurd of is gediskwalificeerd.

De 2e scheidsrechter volgt de 1e scheidsrechter alleen in het
aangeven van het team dat het recht van service krijgt als hij heeft
gefloten om de rally te beëindigen. De 2e scheidsrechter geeft
noch de aard van de fout aan, noch wijst hij de betreffende speler
aan.
24.3.2.4
Ook de 2e scheidsrechter is bevoegd te beslissen met betrekking
tot een voltooide aanvalsslag van een speler als de bal, die hoger is
dan de netrand, komt van een bovenhands met de vingers
gespeelde bal door de Libero vanuit de voorzone. Hij moet fluiten
voor verboden aanvalsslag en de aanvaller aanwijzen (teken 21).
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