Verschillende in spelregels voor 2020-2021 m.b.t.
Eredivisie, Topdivisie en 1e divisie en lager
Spelregel

1e divisie en lager

Score

DWF: “Resultaat invoeren” of “live
bijhouden”
1e scheidsrechter

Hoogste vertegenwoordiger
Nevobo
Protest
1.1 Afmetingen
1.3.4 Aanvalslijn
1.4.2 Servicezone

Geen protest mogelijk
Rondom veld 3m, rondom 2m mag ook

1.4.5 Warming-up ruimte

Geen doorgetrokken aanvalslijn verplicht
Waar geen 2m beschikbaar is met een
voet in het veld toegestaan te serveren
Warming-up ruimte niet verplicht

1.4.6 Strafruimte

Strafruimte niet verplicht

1.6 Lichtsterkte
3.3 Ballensysteem

Minimaal 350 lux
1 wedstrijdbal met 1 bal als reserve

4.1. Controle identiteit

Geen collectieve licentie aanwezig

Topdivisie (alleen wat anders is dan in
de 1e divisie en lager)

Eredivisie (alleen wat anders is dan in
Topdivisie)
E-score
(Technisch) Jurylid

Achter achterlijn 5m (dispensatie is
mogelijk)

Warming-up ruimte verplicht
(dispensatie mogelijk)
Strafruimte verplicht (dispensatie
mogelijk)
Minimaal 500 lux
Vijf-ballen systeem verplicht (bij
dispensatie vanwege afmetingen
geldt: 1 wedstrijdbal met 1 bal als
reserve )
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Zie: Richtlijn procedure Juryberaad (R4.2)
Achter achterlijn 6.5m
Doorgetrokken aanvalslijn
De servicezone is een 9m brede strook
achter iedere achterlijn.
Warming-up ruimte verplicht
Strafruimte verplicht
Minimaal 800 lux
Vijf-ballen systeem verplicht

Geen collectieve licentie meer
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Spelregel

1e divisie en lager

4.1.1 Teamsamenstelling
4.2.1 Plaats van het team

Ten hoogste 12 spelers
In vrije zone aan de kant van hun
spelersbank, achter de boarding (indien
aanwezig)
Opwarmen in gehele speelruimte aan
eigen zijde
Geen beperking; max nummers 999
Geen streepje verplicht
Controleert de namen en nummers van
zijn team
Bij 2 scheidsrechters: 1 opstellingsbriefje
verplicht.
Bij 1 scheidsrechter: Geen
opstellingsbriefje, wel voor elke set de
begin opstelling noteren
Op elke willekeurige plaats op de
spelersbank of naast het speelveld in de
vrije zone.
Zonder muntstuk
De spelers van de serverende partij
kunnen onderling (links-rechts) geen
opstellingsfout maken tijdens de service.
Wel voor-achter
Internal pass

4.2.4 Pauzes tussen de sets
4.3.3 Nummers shirts
4.3.4 Aanvoerder
5.1.1 Aanvoerder
5.2.2.1 Opstellingsbriefjes

5.2.3.2 Plaats coach

7.1 Toss
7.5.1 Opstellingsfout

9.2.2 Aard van de aanraking

Topdivisie (alleen wat anders is dan in
de 1e divisie en lager)
Ten hoogste 14 spelers

Eredivisie (alleen wat anders is dan in
Topdivisie)
Op spelersbank zitten of zich in de
warming-up ruimte bevinden
Opwarmen in eigen vrije zone

1-22
Streepje 8x2 cm
Ondertekent wedstrijdformulier
1 opstellingsbriefje per set
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3 opstellingsbriefjes per set

Op spelersbank of langs het speelveld in de
vrije zone
Met muntstuk
Het team maakt een opstellingsfout
wanneer één van zijn spelers, op het
moment dat de serveerder de bal raakt,
niet in de juiste positie staat opgesteld.
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Spelregel

1e divisie en lager

10.1.2

Bal terughalen uit vrijezone van de
tegenstander is niet toegestaan
Serveerder of de balbaan mogen niet aan
het zicht van de tegenstander worden
onttrokken tot dat de bal de
passeerruimte is gepasseerd
In het geheel overschrijden van de
middenlijn met de voet(en) is niet fout bij
een kerende beweging.

12.5 Schermen

11.2.2.1 Aanraken speelveld

15.3 Spelonderbrekingen
15.4 Time-out

15.4.2 Tijdens time-out
15.6.2 Beperking van het
aantal spelerwissels
15.7 Uitzonderlijke
spelerwissel

Topdivisie (alleen wat anders is dan in
de 1e divisie en lager)

Geluidsignaal of 2e scheidsrechter fluit
30 seconden of zoveel korter als het
aanvragende team en de officials nodig
hebben
Spelers hoeven niet persé naar de
spelersbank
Wisselspeler kan in dezelfde set met
diverse andere spelers uit de
basisopstelling wisselen
Bij blessure speler bij team met 6 spelers
en 1 libero mag de libero de plaats
innemen als veldspeler
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Eredivisie (alleen wat anders is dan in
Topdivisie)
Bal terughalen uit de vrije zone van de
tegenstander is toegestaan
Serveerder en de balbaan mogen niet aan
het zicht van de tegenstander worden
onttrokken tot dat de bal de passeerruimte
is gepasseerd
Het aanraken van het speelveld van de
tegenstander met één of beide voeten is
toegestaan mits hierbij een deel van deze
voet(en) in contact blijft mét of de
projectie ervan boven de middenlijn blijft.
Met zoemer
30 seconden, team mag wel eerder het
veld in indien zij klaar zijn
Spelers naar vrije zone nabij de
spelersbank
Wisselspeler mag slecht éénmaal per set
op de plaats van een basisspeler worden
ingezet
Eens libero altijd libero
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Spelregel

1e divisie en lager

15.10.3a Procedure
spelerwissel

Coach, of bij diens afwezigheid de
aanvoerder, vraagt spelerwissel aan met
teken voor spelerwissel
Geen genummerde wissel bordjes
Pauzes tussen de sets duren 3 minuten of
zoveel korter dan de teams en de officials
nodig hebben.
Elk team kan met 1 of 2 libero’s spelen

15.10.3c Wisselbordjes
18 Pauzes

19 Libero

22.1 Lijnrechters
26 Assistent teller
Tekening 5b: Bal passeert
verticale vlak van het net
richting de vrije zone van de
tegenstander
Tekening 11
Deel 5 Wedstrijdformulier

Topdivisie (alleen wat anders is dan in
de 1e divisie en lager)

Genummerde wisselbordjes 1-22
Pauzes tussen de sets duren 3 minuten

Met meer dan 12 spelers verplicht om
met 2 libero’s te spelen
Met 12 spelers of minder dan 1 of 2
libero’s

Geen lijnrechters
Geen assistent teller aanwezig wel
eventueel een handbordbediener
Geldt hier niet., zie 10.1.2

Tekening (3) “wisselen van speelveld”
wordt niet gebruikt
DWF Resultaat invoeren of DWF Live
bijhouden

Eredivisie (alleen wat anders is dan in
Topdivisie)
De wisselspeler betreedt speelklaar de
wisselzone

2 lijnrechters (aangewezen)
Naast de e-scorer als teller is een assistent
teller actief aanwezig
Tekening 5b: Bal passeert verticale vlak van
het net richting de vrije zone van de
tegenstander
Tekening 11: Officiële scheidsrechter
tekens: alle tekeningen gelden
Alleen bij “resultaat invoeren” nog een E-score
nationaal wedstrijdformulier invullen. Einduitslag wordt bewaard door het
(Geen doordruk meer van het
jurylid.
wedstrijdformulier nodig.)
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Spelregel

1e divisie en lager

Richtlijn speaker

Geen richtlijn speaker

Richtlijn quickmoppers

Geen quickmoppers

Richtlijn ballenkinderen

Geen ballenkinderen

Topdivisie (alleen wat anders is dan in
de 1e divisie en lager)
Richtlijn speaker Topdivisie
(dispensatie mogelijk)
2 quickmoppers (bij dispensatie
vanwege afmetingen geldt: geen
quikmoppers)
Richtlijn voor 5 of 6 ballenkinderen bij
dispensatie vanwege afmetingen
geldt: geen ballenkinderen)

Eredivisie (alleen wat anders is dan in
Topdivisie)
Richtlijn speaker eredivisie
Richtlijn voor 2 of 4 quickmoppers

Richtlijn voor 5 of 6 ballenkinderen

Taakgroep Spelregels
juni 2020

Verschillen Spelregels Ere-, Top- en 1e divisie en lager| 2020-05-27 |

5

