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Verschillende in spelregels voor 2021-2022 m.b.t. 

Eredivisie en Topdivisie, 1e divisie en lager 
 

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

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

Voorwoord https://www.nevobo.nl/dwf   
Score DWF: “Resultaat invoeren” of “live 

bijhouden” 
 E-score 

Hoogste 
vertegenwoordiger 
Nevobo 

1e scheidsrechter  (Technisch) Jurylid 

Protest Geen protest mogelijk  Zie: Richtlijn procedure Juryberaad (R4.2) 

1.1 Afmetingen Rondom veld 3m, rondom 2m mag 
ook 

Achter achterlijn 5m 
(dispensatie is mogelijk) 

Achter achterlijn 6.5m 

1.3.4 Aanvalslijn Geen doorgetrokken aanvalslijn 
verplicht 

 Doorgetrokken aanvalslijn 

1.4.2 Servicezone Waar geen 2m beschikbaar is met 
een voet in het veld toegestaan te 
serveren 

 De servicezone is een 9m brede strook achter iedere 
achterlijn.  

1.4.5 Warming-up ruimte Warming-up ruimte niet verplicht Warming-up ruimte 
verplicht (dispensatie 
mogelijk) 

Warming-up ruimte verplicht 

1.4.6 Strafruimte Strafruimte niet verplicht Strafruimte verplicht 
(dispensatie mogelijk) 

Geen strafruimte aanwezig  
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

1.6 Lichtsterkte Minimaal 350 lux Minimaal 500 lux Minimaal 500 lux 
3.3 Ballensysteem 1 wedstrijdbal en 1 bal als reserve 

wedstrijdbal aanwezig 
Vijf-ballen systeem verplicht, 
5 wedstrijdballen en 2 
reserveballen (bij 
dispensatie vanwege 
afmetingen geldt: 1 
wedstrijdbal met 1 bal als 
reserve) 

Vijf-ballen systeem verplicht 

4.1. Controle identiteit Geen collectieve licentie aanwezig  Geen collectieve licentie meer  
4.1.1 Teamsamenstelling Ten hoogste 12 spelers Ten hoogste 14 spelers  

4.1.1,4e com ..”geldig legitimatiebewijs” volgens 
WR 3.0.2.10 

  

4.1.2 Aanvoerder Libero kan geen aanvoerder zijn.  Libero kan ook aanvoerder van het team zijn. 
4.2.1 Plaats van het team In vrije zone aan de kant van hun 

spelersbank, achter de boarding 
(indien aanwezig) 

 Op spelersbank zitten of zich in de warming-up ruimte 
bevinden 

4.2.2   Alleen leden van het team mogen de speelruimte betreden 

4.2.4 Pauzes tussen de sets Opwarmen in gehele speelruimte 
aan eigen zijde 

 Opwarmen in eigen vrije zone 

4.3.3 Nummers shirts Geen beperking; max nummers 
999 

1-22  

4.3.3.2 Nummers broeken   Verplicht 
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

4.3.3.2 Formaat nummers Hoogte borstnummers ten minste 
15 cm, hoogte rugnummers ten 
minste 20 cm. 

   
Hoogte borstnummers moet 10 tot 15 cm zijn, hoogte 
rugnummers moet 15 tot 20 cm zijn 

4.3.4 Aanvoerder Geen streepje verplicht  Streepje 8x2 cm onder borstnummer aanvoerder 
4.5.3   Aanpassing in kleuren van compressie materialen 

5.1.1 Aanvoerder Controleert de namen en 
nummers van zijn team  

 Ondertekent wedstrijdformulier 
Ook de libero kan ter vervanging aangewezen worden als 
aanvoerder. 

5.2.2.1 Opstellingsbriefjes Bij 2 scheidsrechters: 1 
opstellingsbriefje verplicht.  
Bij 1 scheidsrechter: Geen 
opstellingsbriefje, wel voor elke 
set de begin opstelling noteren 

1 opstellingsbriefje per set 3 opstellingsbriefjes per set 

5.2.3.2 Plaats coach Op elke willekeurige plaats op de 
spelersbank of naast het speelveld 
in de vrije zone. 

 Op spelersbank of langs het speelveld in de vrije zone 

7.1 Toss Zonder muntstuk  Met muntstuk 

7.2.3   Alle spelers dragen tijdens de warming-up aan het net hun 
officiële wedstrijdtenue 

7.4.3   Aanpassing positie voeten inzake opstellingsfout 

7.5.1 Opstellingsfout De spelers van de serverende 
partij kunnen onderling (links-
rechts) geen opstellingsfout 

 Het team maakt een opstellingsfout wanneer één van zijn 
spelers, op het moment dat de serveerder de bal raakt, niet 
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

maken tijdens de service. Wel 
voor-achter 

in de juiste positie staat opgesteld. Zie aanpassing spelregel 
7.4.3. 

7.7.2,2e com Wordt de opstellingsfout 
gelijktijdig met het eindsignaal 
opgemerkt, dan mag deze fout 
alsnog worden bestraft. 

  

9.2.2 Aard van de 
aanraking 

Internal pass   

9.2.3.2   Tekst verplaatst naar definities over “het voor de eerste maal 
spelen door een team” 

10.1.2 Bal terughalen uit vrijezone van de 
tegenstander is niet toegestaan 

 Bal terughalen uit de vrije zone van de tegenstander is 
toegestaan. Ook van boven de tellertafel. 

12.5 Schermen Serveerder of de balbaan mogen 
niet aan het zicht van de 
tegenstander worden onttrokken 
tot dat de bal de passeerruimte is 
gepasseerd 

 Serveerder en de balbaan mogen niet aan het zicht van de 
tegenstander worden onttrokken tot dat de bal de 
passeerruimte is gepasseerd 

11.2.2.1 Aanraken 
speelveld 

In het geheel overschrijden van de 
middenlijn met de voet(en) is niet 
fout bij een kerende beweging. 

 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. 

14.3   Het is niet toegestaan de bal over het net heen aan te raken, 
vóórdat de tegenstander zijn aanvalsslag heeft uitgevoerd. 
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

14.6.1   “gelijktijdig” is verwijderd 
15.2.4   Het is niet toegestaan een reglementaire spelonderbreking 

aan te vragen, nadat een verzoek is afgewezen, waarvoor 
een waarschuwing voor spelophouden is gegeven, tijdens 
hetzelfde dode moment 

15.3 Spelonderbrekingen Geluidsignaal of 2e scheidsrechter 
fluit 

 Met zoemer 

15.4 Time-out 30 seconden of zoveel korter als 
het aanvragende team en de 
officials nodig hebben 

 30 seconden, team mag wel eerder het veld in indien zij klaar 
zijn 

15.4.2 Tijdens time-out Spelers hoeven niet persé naar de 
spelersbank 

 Spelers naar vrije zone nabij de spelersbank 

15.6.2 Beperking van het 
aantal spelerwissels 

Wisselspeler kan in dezelfde set 
met diverse andere spelers uit de 
basisopstelling wisselen 

 Wisselspeler mag slechts éénmaal per set op de plaats van 
een basisspeler worden ingezet 

15.7 uitzonderlijke 
spelerwissel 

  Uitbreiding spelregel bij “blessure/ziekte” met “uit het veld 
sturen” en met “diskwalificatie” 

15.7 Uitzonderlijke 
spelerwissel 

Bij blessure speler bij team met 6 
spelers en 1 libero mag de libero 
de plaats innemen als veldspeler 

 Eens libero altijd libero 

15.7.3.3e com   Bij een  “blessure/ziekte” verwijderd 
15.8   Ook bij “uit het veld sturen” en “diskwalificatie” is een 

uitzonderlijke spelerwissel mogelijk 
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

15.10.3a Procedure 
spelerwissel 

Coach, of bij diens afwezigheid de 
aanvoerder, vraagt spelerwissel 
aan met teken voor spelerwissel 

 De wisselspeler betreedt speelklaar de wisselzone 

15.10.3b   Als een speler niet speelklaar is op het moment van de 
aanvraag van een spelerwissel, gaat de spelerwissel niet door 
en krijgt het team een maatregel voor spelophouden 
opgelegd  

15.10.3c Wisselbordjes Geen genummerde wisselbordjes Genummerde wisselbordjes 
1-22 

Er worden geen wisselbordjes gebruikt wanneer er tablets 
door de teams worden gebruikt. 

15.11.1.3   Uitbreiding spelregel met “uit het veld 
gestuurde/gediskwalificeerde…” 

17.3.1   Toevoeging …en het jurylid, als die aanwezig is…… 

18 Pauzes Pauzes tussen de sets duren 3 
minuten of zoveel korter dan de 
teams en de officials nodig 
hebben. 

 Pauzes tussen de sets duren 3 minuten 

19 Libero Elk team kan met 1 of 2 libero’s 
spelen 

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

Libero kan ook aanvoerder zijn.  

19.1.2   Verwijzing naar 26.2.1.1 verwijderd 
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

19.2   De tenues van beide libero’s mogen t.o.v. elkaar en de rest 
van het team verschillen 

19.4.2.5   Wanneer de aanvoerder door de coach wordt aangewezen 
als de nieuwe libero, dan is dit toegestaan 

21.3.2.1   Een lid van het team dat uit het veld wordt gestuurd moet 
naar de leedkamer van zijn team tot het einde van de 
lopende set zonder verdere gevolgen. 

21.3.2.1.1e com   Tekst verwijderd 

21.3.3.1   Een lid van het team dat wordt gediskwalificeerd, moet 
onmiddellijk reglementair dan wel uitzonderlijk worden 
gewisseld. Dat lid moet naar de leedkamer van zijn team 
voor de rest van de wedstrijd zonder verdere gevolgen. 

22.1 Lijnrechters Geen lijnrechters  2 lijnrechters (aangewezen) 
22.2.1.1   “in feite de rally begint” is vervangen door “de rally kan 

beginnen”. De rally begint dus pas wanneer de bal door de 
serveerder gespeeld wordt. 

23.3.2.3.c   Achter hoofdzakelijk toegevoegd…(maar niet uitsluitend)….. 

24.2.10   Tekst verwijderd 

24.3.2.3   Achter hoofdzakelijk toegevoegd…(maar niet uitsluitend)….. 

26 Assistent teller Geen assistent teller aanwezig wel 
eventueel een handbordbediener 

 Naast de e-scorer als teller is een assistent teller actief 
aanwezig 

27.1   Wanneer er 4 lijnrechters aanwezig zijn dan staan zij in de 
vrije zone op 1 tot 3 meter van elke hoek van het speelveld, 
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

in het verlengde van de lijn waar zij verantwoordelijk voor 
zijn. 

Tekening 1a   Verwijzing van 15.4.4 gewijzigd in 15.4.2 

Tekening 5b: Bal passeert 
verticale vlak van het net 
richting de vrije zone van 
de tegenstander 

Geldt hier niet., zie 10.1.2  Tekening 5b: Bal passeert verticale vlak van het net richting 
de vrije zone van de tegenstander 

Tekening 9   Op verschillende plaatsen is “in de strafruimte” vervangen 
door “naar de kleedkamer” 

Tekening 10   S/AS gewijzigd in T/AT, “ballenjongens” in “ballenkinderen” 
en “4 quickmoppers” toegevoegd 

Tekening 11 Tekening (3) “wisselen van 
speelveld” wordt niet gebruikt 

 Tekening 11: Officiële scheidsrechter tekens: alle tekeningen 
gelden 

Deel 5 Wedstrijdformulier DWF Resultaat invoeren of DWF 
Live Bijhouden 

Alleen bij “resultaat 
invoeren” nog een nationaal 
wedstrijdformulier invullen. 
(Geen doordruk meer van 
het wedstrijdformulier 
nodig.) 

E-score 
Einduitslag wordt bewaard door het jurylid. 

Definities Protocol   Playing Protocol Eredivisie (Publicatie 3.4) is gewijzigd m.n. 
de reeks gebeurtenissen voor de start van de wedstrijd 
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Spelregel 1e divisie en lager Topdivisie (alleen wat 
anders is dan in de 1e divisie 
en lager) 

Eredivisie (alleen wat anders is dan in Topdivisie) 

Richtlijn speaker Geen richtlijn speaker Richtlijn speaker Topdivisie 
(dispensatie mogelijk) 

Richtlijn speaker eredivisie, juiste verwijzing overgenomen: 
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-
en-reglementen/ 

Richtlijn quickmoppers Geen quickmoppers  2 quickmoppers (bij 
dispensatie vanwege 
afmetingen geldt: geen 
quikmoppers) 

Richtlijn voor 2 of 4 quickmoppers 

Richtlijn ballenkinderen Geen ballenkinderen Richtlijn voor 5 of 6 
ballenkinderen bij 
dispensatie vanwege 
afmetingen geldt: geen 
ballenkinderen) 

Richtlijn voor 5 of 6 ballenkinderen 

Regel HIA 
4.1 controle identiteit 

Tekst aangepast met “geldig 
legitimatiebewijs” (WR 3.0.2.10)  

 Overeenkomstig spelregel 4.1.1, 4e com 

4.3 controle kleding De 1e scheidsrechter dient de 
wedstrijdkleding te controleren 

 Alle onregelmatigheden dient hij te melden bij het 
(technisch) jurylid (indien aanwezig). Het (technisch) jurylid 
bepaalt vervolgens wat er dient te gebeuren en de 1e 
scheidsrechter volgt zijn instructies op. 

19.4 verwijzing   Verwijzing naar spelregel 28.2.2.2 is gewijzigd in 26.2.2.2 

 

Taakgroep Spelregels 

September 2021  
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