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Rood is gewijzigde tekst 
Dit document bevat zowel de wijzigingen m.i.v. seizoen 2021-2022 als ook de wijzigingen voor 
aankomend seizoen 2022-2023.  

spelregel Spelregels Opmerking 
Voorwoord 
 

Zie voor verdere informatie over het DWF: 
https://www.nevobo.nl/dwf 

Juiste link 
opgenomen 

3.1, 4e com Wanneer in de loop van het spel blijkt dat er met een andere bal is 
opgeslagen, moet, wanneer een team hierover reclameert, de 
laatste rally ongeldig worden verklaard. Er worden geen andere 
sancties opgelegd, dus ook geen maatregel genomen met 
terugwerkende kracht. 

Toegevoegd; 
was 

weggevallen 

4.1.1, 4e  

comm. 
Een speler en een teamstaflid (coach, assistent coach(es), 
verzorger/fysiotherapeut en arts) moet een geldige Nevobo 
identiteitskaart kunnen tonen of bij het ontbreken daarvan zijn 
identiteit kunnen aantonen met een geldig identiteitsbewijs. 
Een speler en een teamstaflid (coach, assistent coach(es), 
verzorger/fysiotherapeut en arts) moet een geldige Nevobo 
identiteitskaart kunnen tonen of bij het ontbreken daarvan zijn 
identiteit kunnen aantonen met een geldig legitimatiebewijs (WR 
3.0.2.10). 

Tekst 
duidelijker 
gemaakt 

4.3.3 De shirts van de spelers moeten een nummer hebben uit de 
reeks 1 tot en met 999  

Gewijzigde 
tekst 

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 

Staat al in 
4.3.3 

 
7.1.2.2 

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. 

Verwijderd, 
n.v.t. 
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7.7.2 2e commentaar 
Wordt de opstellingsfout gelijktijdig met het eindsignaal 
opgemerkt, dan mag deze fout alsnog worden bestraft. 

Nieuw 
commentaar 

9.4.1 Tijdens speelacties dienen de spelers altijd met een deel van hun 
lichaam, tussen hun zitvlak en de schouders, contact te hebben met 
de speelvloer. Liften is echter in de gehele speelruimte toegestaan 
wanneer de bal gespeeld wordt in de achterzone tijdens een 
verdedigende actie en het contact met de bal wordt gemaakt 
wanneer een gedeelte van de bal onder de netrand is. 

Aanpassing 
spelregel 

9.4.1 
 

Commentaar: 
Wanneer de bal in deze situatie over het net gaat, is dit geen fout in 
verband met liften bij een aanvalsslag (13.3.4) 

Nieuw 
commentaar 

13.3.1 Een speler raakt de bal in de speelruimte van de tegenstander. Speelveld 
gewijzigd in 
speelruimte 

(Conform tekst 
Eredivisie) 

14.6.3 hij lift wanneer hij blokkeert of deelneemt aan een groepsblok 
ongeacht of als de bal het blok raakt 

Aanpassing 
spelregel 

15.6.2 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. 

Tekst 
duidelijker 
gemaakt 

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 

Tekst 
verduidelijkt 

23.3.2.3.h de bal die, aan zijn kant van het speelveld,  geheel of gedeeltelijk 
buiten de passeerruimte over het net in de richting van de 
speelhelft van de tegenstander gaat of de antenne raakt. 

 

Toegevoegd; 
was 

weggevallen 

23.3.2.3.i de service en de derde aanraking van de bal welke over of buiten 
de antenne gaat aan zijn kant van het speelveld. 

 

Toegevoegd; 
was 

weggevallen 
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25.2.3.3 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”. 

Bij DWF “Resultaat invoeren” moet de teller de bijgehouden 
gegevens van het DWF-formulier in het DWF invoeren en laat de 
aanvoerder en de 1e scheidsrechter akkoord gaan als die hun 
vinkje onderaan het resultaat scherm hebben gezet. 
De 1e scheidsrechter drukt vervolgens op de gele knop 
“verzenden”. 

Teller 

gewijzigd in 1e 

scheidsrechter 

Tekening 10 - S/AS gewijzigd in T/AT 
- lijnrechters verwijderd 
- ballenjongens gewijzigd in ballenkinderen 
- dweilers gewijzigd in quickmoppers 

Tekst 
verduidelijkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me 
 

Taakgroep Spelregels 
juni 2022 
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