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Richtlijn 4.2 
Juryberaad 
 
Wedstrijdreglement  

Artikel 3.2.9.13: 

Bij wedstrijden in de Eredivisie en bij wedstrijden om de Supercup heeft een team recht om 

protest aan te tekenen bij het jurylid tegen een onjuiste beslissing van de scheidsrechter door het 

niet juist toepassen van de spelregels, van de reglementen en/of de richtlijnen voor de Eredivisie, 

of een onjuiste beslissing van de teller door een fout in de opslagvolgorde of met de score. Een 

jurylid kan op eigen initiatief om dezelfde grond als hiervoor een juryberaad houden. De 

procedures en consequenties van een juryberaad worden bij richtlijn bepaald. Er is geen beroep 

mogelijk tegen de beslissing van het jurylid. 

Artikel 3.4.9.13: 

Bij wedstrijden in de halve finale en finale van het Bekertoernooi heeft een team recht om protest 

aan te tekenen bij het jurylid tegen een onjuiste beslissing van de scheidsrechter door het niet 

juist toepassen van de spelregels, van de reglementen en/of de richtlijnen voor de Eredivisie, of 

een onjuiste beslissing van de teller door een fout in de opslagvolgorde of met de score. Een 

jurylid kan op eigen initiatief om dezelfde grond als hiervoor een juryberaad houden. De 

procedures en consequenties van een juryberaad worden bij richtlijn bepaald. Er is geen beroep 

mogelijk tegen de beslissing van het jurylid. 

 datum vaststelling 02 oktober 2020 

 door Organisator 

Procedure Juryberaad 
Verzoek tot het houden van een juryberaad 
Op ieder moment van de wedstrijd kan op verzoek van de coach, of op initiatief van het 

jurylid zelf, een juryberaad worden gehouden over voorvallen die te maken hebben met een 

verkeerde toepassing van de reglementen of spelregels. 

Zulke voorvallen moeten betrekking hebben op: 

a.  een onjuiste beslissing van de scheidsrechter door het niet juist toepassen van de 

spelregels of het verkeerd toepassen van de reglementen en/of de richtlijnen van de 

Eredivisie; of 

b.  een onjuiste beslissing van de teller door een fout in de opslagvolgorde of met de score. 

 

Er kan geen juryberaad worden aangevraagd bij voorvallen die betrekking hebben op: 

• Beslissingen met betrekking tot de technische balbehandeling en andere waarnemingen 

van de officials (bijvoorbeeld: aanraken van het net, touché, in en uit, etc.). 

• Beslissingen die genomen worden naar aanleiding van wangedrag. 
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Ontvankelijkheid van het protest 
Het jurylid onderzoekt het protest direct. Hij heeft daarna twee mogelijkheden: 

1.  Indien het juryberaad ten onrechte is aangevraagd, krijgt de coach van de eerste 

scheidsrechter een officiële mondelinge waarschuwing. Als voor de tweede keer in de 

wedstrijd door dezelfde coach een juryberaad onterecht wordt aangevraagd, wordt deze 

bestraft met diskwalificatie.  

2.  Indien het juryberaad terecht is aangevraagd zal hij overgaan tot het houden van een 

juryberaad.  

Onderbreking van het spel 
Vanaf het moment dat het protest wordt geaccepteerd door het jurylid wordt het spel 

onderbroken. De eerste scheidsrechter geeft de beide teams toestemming het speelveld te 

verlaten om naar de banken te gaan. Zij mogen echter de speelruimte niet verlaten. De 

spelers mogen inspelen in de vrije zone. 

Samenstelling van het juryberaad 
Het juryberaad wordt gehouden met het jurylid en de eerste scheidsrechter. 

In geval van een protest betreffende een beslissing van de teller vraagt het jurylid de teller 

verslag te doen.  

Het onderzoeken van de klacht 
In het geval van een protest betreffende een beslissing van één van de scheidsrechters hoort 

het jurylid de eerste scheidsrechter, die verslag doet over de redenen van zijn beslissing met 

betrekking tot de toepassing van de spelregels of reglementen.  

Het jurylid kan alle informatie verzamelen die hij meent nodig te hebben voor het nemen van 

een beslissing. 

Besluit van het jurylid 
Na het onderzoek besluit het jurylid, waarbij de reglementen en spelregels in acht neemt. Hij 

kan: 

• het protest afwijzen; 

• het protest toewijzen en de beslissing te herroepen. 

Als het voorval niet beschreven staat in de officiële spelregels of reglementen neemt het 

jurylid de beslissing. 

Hervatting van het spel 
a.  Het jurylid deelt zijn besluit mee aan de scheidsrechters, de teller, de coaches, de 

aanvoerders en de speaker (die het publiek informeert). 

b.  Als het protest wordt afgewezen, wordt het spel hervat, nadat de beslissing van de 

scheidsrechter is toegepast met de opstelling en stand die daaruit volgt. Hierbij wordt 

geen maatregel tegen de coach opgelegd. 

c.  Als het protest wordt toegewezen, wordt de beslissing van de scheidsrechter of de teller 

herroepen. Het spel wordt hervat met de opstelling en stand die daaruit volgt. 


