Veranderingen Spelregels en HIA 2020-2021 en 2021-2022
Topdivisie en lager

Rood is gewijzigde tekst
Dit document bevat zowel de wijzigingen m.i.v. seizoen 2020-2021 als ook de wijzigingen voor
aankomend seizoen 2021-2022. Geel gearceerd zijn de wijzigingen m.i.v. seizoen 2021-2022.
spelregel
Spelregels
Opmerking
Voorwoord Zie voor verdere informatie over het DWF:
Juiste link
https://www.nevobo.nl/dwf
opgenomen
1.1

Topdivisie: minstens 5m

1.4.5

Commentaar:
● In de Topdivisie is de warming-up ruimte verplicht.
Commentaar:
● Voor de Topdvisie moet de lichtsterkte minimaal 500 lux zijn.
● Voor 1e divisies/ en lager moet de lichtsterkte minimaal 350
lux zijn.
Commentaar:
De nethoogte voor gemengde teams in recreantencompetities is
2.35m.
Het net is 1m breed en 9.50 tot 10 m lang (met 25 tot 50 cm
Aangepast
ruimte aan iedere buitenkant van de zijbanden), is gemaakt van
conform CEV
zwart materiaal en heeft vierkante mazen van 4,5 tot 10 cm.
Samen met de 1e scheidsrechter zoekt de 2e scheidsrechter de
Verwijderd,
e
wedstrijd bal(len) uit. De 2 scheidsrechter blijft de hele wedstrijd staat in HIA 3.1
verantwoordelijk voor deze wedstrijd bal(len).
Aanvulling
• In de Topdivisie is het vijf-ballen-systeem verplicht. Een
vereniging kan dispensatie hiervoor aanvragen.
• Indien er gespeeld wordt met het vijf-ballensysteem moeten
er 5 wedstrijdballen en 2 reserveballen aanwezig zijn.
• In de divisies is het drie-ballen-systeem na dispensatie van de
organisator toegestaan.
• In het nationale bekertoernooi is het drie-ballen-systeem
slechts toegestaan indien beide teams daarvoor dispensatie
hebben gekregen van de organisator.
• Bij het drie-ballen-systeem moet de bal door de speler zo
snel mogelijk over de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn worden
gerold.
Een speler en een teamstaflid (coach, assistent coach(es),
Tekst
verzorger/fysiotherapeut en arts) moet een geldige Nevobo
duidelijker
identiteitskaart kunnen tonen of bij het ontbreken daarvan zijn
gemaakt
identiteit kunnen aantonen met een geldig identiteitsbewijs.
Een speler en een teamstaflid (coach, assistent coach(es),
verzorger/fysiotherapeut en arts) moet een geldige Nevobo
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2.2
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4.3.3

4.3.3.2

7.1.2.2

7.7.2

8.4.2, 1e
com.

11.2.2.2

11.4.4, 5e
bolletje

12.3, 1e
com

12.7.2
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identiteitskaart kunnen tonen of bij het ontbreken daarvan zijn
identiteit kunnen aantonen met een geldig legitimatiebewijs (WR
3.0.2.10).
De shirts van de spelers moeten een nummer hebben uit de
reeks 1 tot en met 22 (Topdivisie) of 1 tot en met 999 (1e divisie
en lager).
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
De winnaar van de toss heeft twee keuzemogelijkheden: hij kiest
eerst voor 7.1.2.1 (optie service uitvoeren of service ontvangen)
of voor 7.1.2.2 (optie speelveld A of speelveld B) en de verliezer
van de toss kiest daarna binnen de gekozen mogelijkheden voor
één van de twee overgebleven opties.
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 mede-officials 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.
Commentaar:
Indien, in dit geval, de voeten geheel boven het speelveld van de
tegenstander komen, maar het speelveld niet raken en de
tegenstander niet wordt gehinderd, is dit niet fout.
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
staat. Dus niet wanneer het team met 5 of 7 spelers op het
speelveld staat. Ditzelfde geldt voor als de libero op positie 4
staat. Het niet tijdig speelklaar staan kan aangemerkt worden als
spelophouden.
Commentaar:
● Staat het serverende team in een foute servicevolgorde (regel
12.2) en maakt het andere team een opstellingsfout (regel

Gewijzigd

Staat al in
4.3.3
Verwijderd,
n.v.t.
Topdivisie en
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13.3.1

15.6.2

15.7

15.10.3c

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.
Een speler raakt de bal in de speelruimte van de tegenstander.

Een wisselspeler mag op de plaats van een speler uit de
basisopstelling worden ingezet. Hij kan dan alleen door diezelfde
speler uit de basisopstelling worden gewisseld. Een wisselspeler
kan daarna in dezelfde set weer met elke speler uit de
basisopstelling wisselen.
● 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 (en niet de quick-moppers)
verantwoordelijk om dit op te ruimen. Als er bloed op de
wedstrijdbal zit, dient deze direct vervangen te worden door
de reserve wedstrijdbal
● Voor Topdivisie geldt: Er moeten genummerde bordjes (1 t/m
22) worden gebruikt. Ook als er elektronische apparatuur
wordt gebruikt.

19.1.1

Ieder team heeft het recht om uit de lijst van spelers maximaal
twee specialistische verdedigers aan te wijzen: de libero’s.

19.3.1.4

De 1e en 2e scheidsrechter moeten fluiten voor verboden
aanvalsslag en de libero aanwijzen (teken 21).

19.4.1

Commentaar:

Mei 2021
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gewijzigd in
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19.4.2.2,
com.

1e

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.

21.3.1, com. Bij DWF live bijhouden wordt het punt automatisch toegekend
wanneer een bestraffing wordt ingevoerd, dit is terug te vinden
bij het setverloop
e
De 2e scheidsrechter volgt de 1e scheidsrechter alleen in het
22.2.3.4, 1
aangeven van het team dat het recht van service krijgt als hij
com.
heeft gefloten om de rally te beëindigen. De 2 e scheidsrechter
geeft noch de aard van de fout aan, noch wijst hij de betreffende
speler aan.
de bal die, aan zijn kant van het speelveld, geheel of gedeeltelijk
23.3.2.3.h
buiten de passeerruimte over het net in de richting van de
speelhelft van de tegenstander gaat of de antenne raakt.
24.3.2.4

25.2.3.3

Richtlijn 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).
na zelf het DWF “Live bijhouden” te hebben gecontroleerd, de
aanvoerders en vervolgens de 1e scheidsrechter het rondje naast
hun functie hebben laten aanklikken, drukt de 1e scheidsrechter
vervolgens op de knop “verzenden”.
RICHTLIJN VOOR HET FUNCTIONEREN MET 4 QUICK MOPPERS

Tekening 10

-

S/AS gewijzigd in T/AT
lijnrechters verwijderd
ballenjongens gewijzigd in ballenkinderen
dweilers gewijzigd in quickmoppers

Verwijderd,
staat in
spelregel
19.4.1
Tekst
verduidelijkt
Verwijderd

Speelveld
gewijzigd in
speelhelft
Verwijderd
commentaar
conform CEV

Teller
gewijzigd in 1e
scheidsrechter
Toegevoegd
n.a.v.
Topdivisie
Tekst
verduidelijkt

Tekening 1A:
Tekening 1B en 2:
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HIA
Algemeen

1.1
3.1

3.2

4.1

5.2

9.7
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De nieuwe HIA is tekstueel op vele plekken gewijzigd. Deze
wijzigingen betreffen voornamelijk de gebruikte schrijftaal.
Vanwege de hoeveelheid tekstuele wijzigingen worden die
hieronder niet opgesomd, maar alleen die wijzigingen die wezenlijk
zijn. Indien er paragrafen verwijderd zijn, is de nummering van de
daarop volgende paragrafen hierop aangepast. Ook deze
wijzigingen worden hieronder niet apart vermeld.
- Topdivisie is verwijderd (ondergebracht in document ‘HIA
Topdivisie en lager’)
Link naar publicatie P.3.8.2 toegevoegd
Samen met de 1e scheidsrechter selecteert en controleert de 2e
scheidsrechter de wedstrijdbal en de reserve wedstrijdbal.
De 2e scheidsrechter voorziet beide wedstrijdballen ter herkenning
van een paraaf of een ander kenmerk.
Indien er gespeeld gaat worden met het drie-ballen-systeem
(hiervoor moet dispensatie verleend zijn) moeten tijdens de
wedstrijd:
Zes ballenkinderen aanwezig zijn welke in de vrije ruimte zitten
zoals in tekening 10 van de spelregels is aangegeven;
De 2e scheidsrechter controleert de identiteit van de teamleden
voorafgaande aan de wedstrijd. Indien een teamlid geen
spelerskaart bij zich heeft en hij legitimeert zich met een geldig
legitimatiebewijs, dan moet naast zijn naam en de naam van het
betreffende team ook de geboortedatum in het DWF en op het
betreffende wedstrijdformulier worden vermeld in de kolom
opmerkingen.
Tijdens de hele wedstrijd moet de 2e scheidsrechter controleren
of de wisselspelers en teamstafleden zich in de eigen vrije zone
bevinden. Spelers mogen daar geen gebruik maken van een bal.
Zij mogen wel persoonlijke opwarmingshulpmiddelen gebruiken
(bijvoorbeeld rekbanden). De spelers die op de bank zitten of zich
in de warming-up ruimte bevinden, hebben niet het recht tegen
beslissingen van de scheidsrechter te protesteren of deze door
woord of gebaar aan te vechten. De 1e scheidrechter moet tegen
dergelijk gedrag direct optreden.
Als het spelen van de bal in de vrije zone door de lijnrechter, de 2e
scheidsrechter of de coach beïnvloed wordt, moet als volgt
worden gehandeld:
• Indien de bal de coach raakt is de bal “UIT” (spelregel 8.4.2)

Aangepast
commentaar

Was ‘vijf of
zes’

Conform
spelregel
4.1.1, 4e com.

Tekst
verduidelijkt

Aangepast,
n.a.v. CEVwijziging.
Lijnrechter
verwijderd
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•

12.2

12.5

14.4

14.5

15.1

15.3

Mei 2021

Indien de bal een official raakt, is de bal “UIT” (spelregel
8.4.2). Er zal alleen dubbelfout gegeven worden wanneer de
2e scheidsrechter of lijnrechter duidelijk hinderen bij de actie
van de speler om de bal te spelen
Indien een speler gebruik maakt van een official of coach om de bal
te spelen is het een fout van de speler (hulp bij het spelen van de
bal, spelregel 9.1.3) en resulteert dit niet in een dubbelfout.
Als de serveerder en de baan van de bal gezien kan worden van de
service tot het moment dat de bal het net passeert, kan er geen
sprake zijn van “schermen”.
De 1e scheidsrechter mag geen service toestaan d.m.v. het
fluitsignaal als van een team niet het juiste aantal spelers (bijv. 5 of
7 spelers) op het speelveld heeft staan. In zo’n geval moet hij
wachten en het team er attent op maken. Indien noodzakelijk
moet hij een maatregel voor spelophouden opleggen. Dezelfde
procedure moet gevolgd worden als een libero zich bevindt in
positie 4 en niet tijdig is vervangen door zijn vervangende speler.
Bij een ‘vrije bal’ afkomstig van de tegenstander moet de
scheidsrechter in staat zijn het verschil te zien tussen een
aanvallende en blokkerende actie. Het is de uitvoering van de actie
van de speler die bepaalt of er sprake is van een aanval of van een
blok. Bij een aanvallende actie (aanval) gebruikt de speler een zgn.
‘backswing’ met een of twee armen om vervolgens de bal naar de
tegenstander te spelen. Bij een blokkerende actie (blok) strekt de
speler zich uit boven de netrand om de bal te onderscheppen met
een of twee handen maar hierbij is geen sprake van ‘backswing’
Indien na een aanval op een ‘vrije bal’ afkomstig van de
tegenstander, de bal via het net dezelfde speler raakt, dan is dit
fout (tweemaal spelen). Maar als deze ‘vrije bal’ via een blok tegen
het net wordt gespeeld, dan mag de blokkeerder de bal opnieuw
spelen als 1e aanraking van het team.
Wanneer de 2e scheidsrechter voor een aangevraagde
spelonderbreking heeft gefloten, mag de 1e scheidsrechter niet
ook nog eens fluiten. Hij volgt hierbij de 2e cheidsrechter niet door
het betreffende scheidsrechterteken te herhalen. Hij wijst ook niet
het team aan dat de time-out heeft aangevraagd.
Is het geluidsignaal van de zoemer onvoldoende dan fluit de 2 e
scheidsrechter voor de spelerwissel en geeft het wisselteken. De 1e
scheidsrechter kan voor de duidelijkheid naar de tegenstander of
publiek toe ook het wisselteken geven.
Het aanvragen van een time-out gebeurt bij de 2e scheidsrechter.
De 2e scheidsrechter fluit, geeft het teken T11 (4) aan en wijst het

(niet aanwezig
bij Topdivisie
en lager)

‘of’ gewijzigd
in ‘en’
Nieuw,
nieuwe CEVrichtlijn

Nieuw,
nieuwe CEVrichtlijn

Nieuw,
nieuwe CEVrichtlijn
Nieuw

Was HIA 28.6
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16.4

19.4

20/21

21.6

24.12
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team aan dat de time-out aanvraagt. De 1e scheidsrechter hoeft
hierbij niets te herhalen.
Maar wanneer de 2e scheidsrechter deze aanvraag niet opmerkt,
kan het verzoek ook via de 1e scheidsrechter gedaan worden.
Indien een team verzuimt de libero die naar positie 4 doordraait
tijdig te vervangen, zijn de scheidsrechters verplicht het team
hierop te wijzen en hen, indien nodig, een maatregel van
spelophouden voor te leggen.
Om de betekenis van spelregel 19.3.2 goed te begrijpen moeten de
scheidsrechters aandacht schenken aan het verschil tussen
spelregel 25.2.2.2 die aangeeft dat de teller elke fout moet
aangeven direct na de service en het commentaar bij spelregel
25.2.2.2 welke aangeeft dat de teller de scheidsrechters direct
moet informeren over elke fout met betrekking tot de
liberovervanging zonder de vermelding van “na de service”. Dit
betekent dat de teller de scheidsrechters direct moet informeren
als dit zich voordoet en spelregel 7.7.2 moet alleen worden
toegepast in het geval dat de teller de fout bij de liberovervanging
heeft gemist en een of meer rally’s alweer zijn gespeeld.
“In het rapport dient men een zo gedetailleerd mogelijke
toelichting te geven op alle relevante zaken. Ook de verklaringen
van eventuele getuigen zijn zeer belangrijk. Deze getuigen moeten
met hun adresgegevens op het formulier worden vermeld zodat de
Strafvervolgingscommissie deze getuigen kan horen over het
voorval.”
Indien in hetzelfde dode moment een rode kaart gegeven dient te
worden aan een teamlid van team A en rood en geel apart aan
teamlid van team B, dan dient de zwaarste straf het eerst te
worden gegeven.
Indien in hetzelfde dode moment een rode kaart gegeven dient te
worden aan beide teams, ongeacht de volgorde, krijgen beide
teams een punt als gevolg van de bestraffing en beide teams
draaien één positie door. Het team dat aan service was behoudt
het recht om te gaan serveren, maar met de volgende speler als
serveerder als gevolg van het doordraaien. De stand telt pas nadat
beide teams zijn bestraft. Dus een dubbele bestraffing op de stand
23-24 beëindigt niet de set, maar de set gaat verder bij de stand
24-25.
Aangeven van een netfout geconstateerd door de 2e
scheidsrechter:
hij fluit en geeft de netfout aan. Als het niet duidelijk is welke
speler de netfout maakte, wijst hij de betreffende speler aan. De

Nieuw, n.a.v.
nieuwe CEVrichtlijn
Verwijzing
naar juiste
spelregel
aangebracht
(was 28.2.2.2)

Toegevoegd

Aangepast
n.a.v. advies
FIVB

Verwijderd,
staat in
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24.12

25.1

26.3, 3e
com.

Bijlage
Wedstrijd
protocol,
punt n

1e scheidsrechter geeft vervolgens de kant van het team aan dat
het recht heeft op de volgende service, de 2e scheidsrechter volgt
hem hierbij met zijn teken. De 1e scheidsrechter geeft niet de aard
van de fout aan en wijst ook niet de betreffende speler aan.
Als de 2e scheidsrechter tijdens de wedstrijd onsportief gedrag (in
woord en/of gebaar) waarneemt tussen tegenstanders, dient hij bij
de eerst volgende mogelijkheid als de bal uit het spel is, de spelers
op te dragen te kalmeren. Indien de situatie blijft aanhouden,
moet hij de 1e scheidsrechter informeren
Het werk van de teller is uitermate belangrijk. Alle scheidsrechters
en lijnrechters moeten weten hoe ze de DWF moeten invullen en
indien nodig moeten zij ook kunnen fungeren als teller.
wanneer de bal, nadat een team de bal voor de eerste, tweede of
derde keer geraakt heeft, aan de eigen kant uitgaat, (de bal raakt
de grond buiten de lijnen, raakt een voorwerp buiten het
speelveld, het plafond of een persoon die niet aan het spel
deelneemt) moet de scheidsrechter teken T11 (24) (bal geraakt)
gebruiken; (zie ook toelichting ‘teken bal is aangeraakt’);
Tabel ter verduidelijking van HIA 28.6
Vijf-Ballen-Systeem
Het vijfballen-systeem is verplicht voor de Topdivisie.
Het vijfballen-systeem is ingesteld om tijdverlies te voorkomen,
door te zorgen dat steeds bij iedere service in elke servicezone een
bal aanwezig is.
Er moeten ruim vóór aanvang van de wedstrijd 7 goedgekeurde
wedstrijdballen aan de scheidsrechters worden aangeboden. Zie
HIA 3.2 voor uitleg over de werking van het vijf-ballensysteem.

spelregel
22.2.3.2

Nieuw, n.a.v.
nieuwe CEVrijchtlijn

Nieuw

Nieuw
Toegevoegd
i.v.m.
Topdivisie
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