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3.2 Volleybal Eredivisie  
3.2.1 Algemeen 
 

3.2.1.1 Dit hoofdstuk 3.2 is geldig voor wedstrijden die gespeeld worden in de Eredivisie. 
   december 2021 

3.2.1.2 De Organisator van de wedstrijden in de Eredivisie is de manager Wedstrijdzaken. 
  december 2021 

3.2.1.3 De Organisator overlegt minimaal twee keer per jaar met de verenigingen uit de Eredivisie 

over zaken betreffende de competitie. De uitnodiging wordt uiterlijk vier weken vóór de 

overlegvergadering toegestuurd.  december 2021 

3.2.1.4 De naam van de Eredivisie kan, op advies van de Organisator, door het Bondsbestuur voor 

een bepaalde periode worden gewijzigd. december 2021 

3.2.1.5 Voor de teamsamenstelling worden de wedstrijden die zijn gespeeld in het bekertoernooi 

niet meegerekend bij de bepalingen in dit hoofdstuk. 

3.2.1.6 De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij een 

wedstrijd, conform de reglementen en richtlijnen van de Organisator. juni 2010 

3.2.1.7 Vervallen   december 2021 

3.2.1.8 De Organisator is gerechtigd om in de Eredivisie een Talent Team aan de competitie toe te 

voegen. Dit besluit wordt uiterlijk 1 april voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt. De 

op deze wijze toegevoegde teams worden als vereniging bij de Nevobo geregistreerd onder 

vermelding van de naam waaronder ze uitkomen en de vestigingsplaats waar ze hun 

thuisbasis hebben.  december 2021 

3.2.1.9 Voor een Talent Team en de Divisie waarin dit team uitkomt, gelden de volgende bijzondere 

bepalingen: 

a. Spelers kunnen tijdens het seizoen alleen voor het Talent Team uitkomen; 

b. Het Talent Team neemt alleen aan de reguliere competitie deel; 

c. Na afloop van de reguliere competitie wordt het Talent Team uit de stand gehaald, de 

resultaten van wedstrijden van het Talent Team blijven gehandhaafd. De dan ontstane 

ranglijst is de eindranglijst voor de reguliere competitie, op basis waarvan de indeling 

voor de wedstrijden die hierna worden gespeeld wordt bepaald. juni 2013 
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3.2.2 Opbouw 

3.2.2.1 De Eredivisie bestaat uit minimaal acht teams.                  december 2021 

3.2.2.2 Een vereniging mag, zowel bij de dames als bij de heren, met één team in de Eredivisie 

uitkomen. december 2021 

3.2.2.3 Er zijn twee scenario's waar een team tot de Eredivisie kan toetreden, mits dat team aan alle 

licentievoorwaarden voor de Eredivisie voldoet: 

A. instroom vanuit de reguliere amateurcompetitie (eigen initiatief of op uitnodiging van de 

Nevobo); 

B. Directe instroom zonder voorafgaande competitie-prestaties. december 2021 

3.2.2.4 Teams die in enig seizoen onder het in 3.2.2.3 benoemde scenario A in de Eredivisie zijn 

ingestroomd, hebben aan het eind van het Eredivisie-seizoen de mogelijkheid om terug te 

keren naar het competitieniveau dat ze vóór de Eredivisie hadden bereikt.  december 2021 

3.2.2.5 Teams die in enig seizoen onder het in 3.2.2.3 benoemde scenario B in de Eredivisie zijn 

ingestroomd, hebben bij terugtreding uit de Eredivisie uitsluitend recht op een plaats in een 

klasse voor in de amateurcompetitie nieuw ingeschreven teams. december 2021 

3.2.3 Inschrijven 

3.2.3.1 Een vereniging kan alleen deelnemen aan de Eredivisie indien de Directie een teamlicentie 

heeft verstrekt. Het licentiebeleid en de licentievoorwaarden waaraan een vereniging moet 

voldoen, worden door de Organisator jaarlijks voor 1 december voor het opvolgende 

seizoen per richtlijn gepubliceerd.  juni 2017 

3.2.3.2 Een teamlicentie wordt verleend voor de periode van één seizoen. juni 2011 

3.2.3.3 Een vereniging kan vóór 1 februari een teamlicentie aanvragen voor het opvolgende 

seizoen. De aanvraag dient te worden gedaan op de wijze en met bijvoeging van de stukken 

zoals in de richtlijn is vermeld. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien op 

het moment van aanvraag door de vereniging volledig is voldaan aan de 

betalingsverplichtingen van het team bij de Nevobo. december 2021 

3.2.3.4 Vervallen. juni 2017 

3.2.3.5 Vervallen. juni 2017 

3.2.3.6 De Directie beslist uiterlijk 15 april over de aanvraag voor een teamlicentie. De teams die 

recht hebben op een teamlicentie, worden toegelaten in de Eredivisie december 2021 
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3.2.3.7 Vervallen  juni 2012 

3.2.3.8 De vereniging dient het gehele seizoen aan de in 3.3.2.1 gestelde licentievoorwaarden te 

voldoen.  

De Directie kan van de vereniging eisen dat binnen een bepaalde termijn, die minimaal twee 

weken bedraagt, wordt aangetoond dat nog steeds wordt voldaan aan de gestelde 

voorwaarden.  

De voorwaarden zijn uitgewerkt in bovengenoemde richtlijn.  
 

Afhankelijk van in hoeverre wordt voldaan aan de licentievoorwaarden, kan de vereniging 

worden ingedeeld in een bepaalde categorie: 

Categorie I :  de vereniging voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 

Categorie II:  de vereniging dient vóór 1 oktober daaropvolgend een plan van aanpak ter 

goedkeuring voor te leggen aan de Directie. Of aan de gestelde voorwaarden is 

voldaan wordt in de ronde van de licentieaanvragen voor het daaropvolgende 

seizoen getoetst. 

Categorie III:  de vereniging dient vóór 15 april een plan van aanpak ter goedkeuring voor te 

leggen aan de Directie. Per kwartaal dient terugkoppeling gegeven te worden 

over de stand van zaken. 

Indien lopende het seizoen niet wordt voldaan aan de licentievoorwaarden zal dit 

meegenomen worden in het besluit over toekenning van de licentieaanvraag voor het 

daaropvolgende seizoen.  december 2021 

3.2.3.9 Indien de vereniging binnen de door de Directie gestelde termijn niet voldoet aan de in 

3.2.3.3 benoemde verplichting tot verstrekking van informatie, of niet aan de in 3.2.3.1 

gestelde licentievoorwaarden voldoet, kan de Directie overgaan tot opschorting van de 

teamlicentie voor een periode van maximaal één maand, of tot intrekking van de 

teamlicentie. Gedurende de periode van opschorting is de vereniging niet bevoegd de aan 

de teamlicentie verbonden rechten uit te oefenen. december 2021 

3.2.3.10 Onder bijzondere en ernstige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld surseance en/of 

faillissement van een vereniging, is de Directie bevoegd onmiddellijk over te gaan tot 

opschorting of intrekking van een teamlicentie. juni 2017 

3.2.3.11 De beslissingen als bedoeld in de voorgaande twee artikelen worden gemotiveerd en per 

aangetekend schrijven door de Directie aan de vereniging bekend gemaakt.  juni 2009 
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3.2.3.12 Tegen een beslissing van de Directie is binnen twee weken na dagtekening bezwaar mogelijk 

bij het Bondsbestuur en beroep mogelijk overeenkomstig paragraaf 2.6.3 van het 

Huishoudelijk Reglement. juni 2017 

3.2.3.13 De vereniging dient het team in te schrijven voor de competitie, vóór een door de 

Organisator bepaalde datum en op een voorgeschreven wijze. 

3.2.3.14 Voor deelname aan de Eredivisie is de vereniging per team inschrijfgeld verschuldigd. De 

hoogte van het inschrijfgeld wordt door de Organisator vastgesteld en jaarlijks, vóór 1 april, 

gepubliceerd. juni 2010 

3.2.3.15 Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken met de volgende 

financiële gevolgen, afhankelijk van de datum waarop het bericht tot terugtrekking door de 

Organisator is ontvangen: 

- vóór 1 juli: er is geen inschrijfgeld verschuldigd; 

- vanaf 1 juli tot en met 30 september: 25% van het inschrijfgeld is verschuldigd; 

 op 1 oktober en later: het volledige inschrijfgeld is verschuldigd en de Organisator kan 

een sanctie van de 4e categorie opleggen. juni 2014 

3.2.3.16 Het inschrijfgeld dient in vier gelijke termijnen vóór 1 juni, 15 september, 15 november en 

15 januari te zijn voldaan. Bij niet volledige betaling na de genoemde termijnen worden ten 

aanzien van het betreffende team maatregelen genomen conform paragraaf 2.6.2 van het 

Huishoudelijk Reglement, alsmede: 

a. één maand na het verstrijken van een termijn: het maximum aantal te behalen punten 

van één wedstrijd wordt in mindering gebracht; 

b. twee maanden na het verstrijken van een termijn: de Strafcommissie wordt verzocht het 

team uit de competitie te nemen dan wel per maand dat de vereniging in gebreke blijft, 

een vervangende sanctie van ten hoogste de 6e categorie op te leggen. december 2021 

3.2.3.17 Vervallen december 2021 

3.2.4 Samenstellen team 

3.2.4.1 Een vereniging verstrekt vóór de aanvang van de competitie een teamopgave aan de 

Organisator. Deze teamopgave geeft de samenstelling van het deelnemende team weer en 

wordt ingediend op een door de Organisator voorgeschreven wijze.   

3.2.4.2 Bij deze teamopgave worden tenminste negen spelers opgegeven. Zodra een teamopgave 

onder het hier genoemde minimum komt, dient een aanvullende teamopgave te worden 

ingezonden. december 2021 
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3.2.4.3 Spelers die niet voor enig team zijn opgegeven worden geacht te behoren tot het laagste 

team van de vereniging, echter met inachtneming van de bepalingen ten aanzien van de 

leeftijdgrenzen. juni 2014 

3.2.4.4 Door de Organisator wordt conform Leidraad 3.1 een collectieve spelerslicentie verstrekt, 

waarop alle spelers staan vermeld die mogen uitkomen voor het team.  

3.2.4.5 Een vereniging kan spelers aan zijn collectieve spelerslicentie laten toevoegen met 

inachtneming van de volgende data: 

a. het gehele seizoen indien de speler op 1 oktober van dat seizoen als speelgerechtigd lid 

van die vereniging was geregistreerd; 

b. tot 1 februari voor alle andere spelers. juni 2009 

3.2.5 Deelname aan een wedstrijd 

3.2.5.1 Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien: 

a. hij is geregistreerd als competitielid conform artikel 2.2.4.3 en 2.2.4.5 van het 

Huishoudelijk Reglement; 

b. hij gerechtigd is in het team te spelen ingevolge artikel 3.2.6.1; 

c. hem het recht op deelname aan wedstrijden niet is ontzegd of hij niet is geschorst bij 

onherroepelijke uitspraak van één van de commissies als bedoeld in het Reglement 

Strafzaken; 

d. hij op het (digitale) wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team; 

e. hij op de bij de wedstrijd te tonen collectieve spelerslicentie is vermeld; 

f. hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn identiteit kan 

aantonen met een geldig legitimatiebewijs. 

Registratie van een speler als competitielid wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra 

dit overeenkomstig de instructie voor de ledenadministratie is uitgevoerd.  

Indien het lid niet aan het gestelde in de leden a tot en met c voldoet wordt hij voor de 

deelname aan wedstrijden als ongerechtigde speler beschouwd. 

Een lid dat niet voldoet aan het gestelde in de leden d tot en met f wordt door de 

scheidsrechter niet toegelaten als deelnemer bij de wedstrijd. 

Een lid dat op het wedstrijdformulier als deelnemer (speler en/of teamofficial) is genoteerd, 

wordt geacht te hebben deelgenomen aan de wedstrijd. juni 2012 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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3.2.5.2 Het is een speler toegestaan om, na toestemming van de eerste scheidsrechter, voortijdig 

een wedstrijd waaraan hij deelneemt, definitief te verlaten. Hij kan daarna niet meer 

deelnemen aan die wedstrijd. 

3.2.5.3 Een speler is uitgekomen in een wedstrijd indien hij een deel van een set heeft meegespeeld 

en op het (digitale) wedstrijdformulier is vermeld. 

3.2.5.4 Indien een wedstrijd wordt uitgespeeld vanwege staken/afbreken ervan, wordt deze 

wedstrijd als een aparte wedstrijd gezien, waarbij de op dat moment speelgerechtigde 

spelers voor dat team speelgerechtigd zijn. juni 2019 

3.2.6 Wijzigen team 

3.2.6.1 Een speler mag in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de 

volgende beperkingen: 

a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand; 

b. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen. juni 2014 

3.2.6.2 Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt gaat automatisch tot het team 

behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen. juni 2011 

3.2.6.3 Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair 

behoort, mits hij op de collectieve spelerslicentie is vermeld.  juni 2011 

3.2.6.4 Een speler kan uiterlijk tot 2 maart worden teruggeschreven naar het naast lagere team dan 

waartoe hij reglementair behoort onder de volgende voorwaarden: 

a. de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een kalendermaand, waarin hij wil gaan 

spelen in het naast lagere team, ingediend bij de Organisator, en; 

b. hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan éénmaal uitgekomen in het team 

waartoe hij reglementair behoort, en; 

c. hij is in het onder b. bedoelde team maximaal elf wedstrijden uitgekomen. juni 2018 
 

Wedstrijden, gespeeld in de klasse waaruit hij is teruggeschreven, worden als wedstrijden 

waarin de speler hoger is uitgekomen beschouwd. 

3.2.7 Indeling en programmering 

3.2.7.1 De indeling van de Eredivisie wordt door de Organisator vóór 1 juli bekendgemaakt. 
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3.2.7.2 De teams ontmoeten elkaar in een reeks van wedstrijden die jaarlijks door de Organisator 

wordt vastgesteld en vóór 1 juni wordt gepubliceerd. In het wedstrijdprogramma wordt 

gestreefd naar een regelmatige afwisseling van thuis- en uitwedstrijden. juni 2014 

3.2.7.3 Vóór 1 juni stelt de Organisator de wedstrijdkalender (P3.3) van het nieuwe seizoen vast.  

De Organisator heeft het recht hiervan af te wijken.  juni 2010 

3.2.7.4 De thuisspelende vereniging is vrij om de wedstrijd, die in de wedstrijdkalender op zaterdag 

is vermeld, op zaterdag of zondag en de wedstrijd die op woensdag is vermeld op dinsdag, 

woensdag of donderdag vast te stellen. Voor het spelen op een andere dag dient een met 

reden omkleed verzoek aan de Organisator te worden gericht, die hiervoor toestemming 

kan geven. 

Wanneer de wedstrijd op verzoek van de Organisator geheel of gedeeltelijk wordt 

uitgezonden op televisie of via internet, is de Organisator gerechtigd de wedstrijd op een 

andere speeldag vast te stellen. juni 2018 

3.2.7.5 De aanvangstijd van een wedstrijd dient te liggen: 

- op zaterdag en zondag: van 13.00 uur tot en met 20.00 uur;  

indien afgeweken moet worden van de vastgestelde zaterdag/zondag kan in overleg met 

de tegenstander op een andere dag van de week de wedstrijd worden vastgesteld en 

gelden onderstaande aanvangstijden; 

- op overige dagen: van 20.00 uur tot en met 20.30 uur.  

Bij wedstrijden op maandag tot en met vrijdag die op televisie worden uitgezonden is de 

aanvangstijd 19.30 uur. Slechts in geval van overmacht of op verzoek van de omroep die de 

(samenvatting van de) wedstrijd op televisie uitzendt kan met instemming van de 

Organisator van het hiervoor gestelde worden afgeweken.  

3.2.7.6 De ontvangende vereniging heeft het recht de speelzaal te kiezen en de aanvangstijd vast te 

stellen. De speelzaal moet in Nederland binnen een straal van 75 km rond de 

vestigingsplaats van deze vereniging gelegen zijn. juni 2011 

3.2.7.7 De Organisator verstrekt het wedstrijdprogramma van de reguliere competitie met de 

aanvangstijden en zaalgegevens uiterlijk 1 september aan de betrokkenen. De Organisator 

heeft het recht te allen tijde het wedstrijdprogramma te wijzigen.  

3.2.7.8 Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van een geplande wedstrijd indien: 

a. een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan een Nederlands nationaal team 

volleybal of zitvolleybal voor deelname aan een officiële internationale 

competitie/toernooi 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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• als het vertegenwoordigende team in Nederland speelt in de periode van zeven 

dagen vóór tot en met één dag na de wedstrijd; 

• als het vertegenwoordigende team in het buitenland speelt in de periode van zeven 

dagen vóór de dag van de heenreis tot en met twee dagen na de aankomst dag van 

de terugreis; 

b. een team van de vereniging deelneemt aan de Europacup 

• als het team in Nederland speelt: voor de competitiewedstrijden van alle teams van 

de vereniging op de dag van de wedstrijd; 

• als het team in het buitenland speelt: voor het team en het naast lagere team 

indien er spelers invallen, in de periode van de dag vóór de officiële vertrek dag tot 

en met de dag na de aankomst dag van de terugreis; 

c. het team van de vereniging dat deelneemt aan de Europacup; voor alle 

competitiewedstrijden die op de dag van de thuiswedstrijd door enig team van die 

vereniging moeten worden gespeeld en bij de uitwedstrijd voor de wedstrijd van het 

naast lagere team, indien spelers moeten invallen in het team dat Europacup speelt; 

d. Vervallen  december 2021 

Het recht van verschuiven geldt niet voor wedstrijden in de play-off. 

Het recht onder sub a geldt uitsluitend voor het team waartoe de speler reglementair 

behoort. juni 2018 

3.2.7.9 Een aanvraag als hierboven bedoeld dient, onder opgave van redenen, uiterlijk twee weken 

vóór de wedstrijddatum ingediend te zijn bij de Organisator en te zijn voorzien van een 

opgave van de na(a)m(en) van de betreffende speler(s) en/of (assistent) coach juni 2017 

3.2.7.10 Een vereniging kan een verzoek tot wijziging van een wedstrijddatum aanvragen indien het 

team is uitgenodigd voor een sterk bezet internationaal toernooi. De aanvraag dient uiterlijk 

drie weken vóór de betreffende datum te zijn ingediend bij de Organisator, die binnen een 

week een beslissing neemt.  juni 2010 

3.2.7.11 Deelname aan een beachvolleybaltoernooi of afstaan van spelers aan het NOJK is geen 

grond voor wijziging. 

3.2.7.12 Beide verenigingen kunnen op een door de Organisator voorgeschreven wijze gezamenlijk 

tot uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd de Organisator verzoeken de speeldatum, 

speeltijd of speellocatie te wijzigen. 

Wedstrijden welke gepland zijn na 31 maart mogen alleen naar een eerdere speeldatum 

verplaatst worden.  
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Wanneer de wijziging niet voldoet aan de voorwaarden welke in dit hoofdstuk gesteld zijn 

aan de wedstrijd, wordt het wijzigingsverzoek beoordeeld door de Organisator.  

Indien de wijziging wordt veroorzaakt door de verhurende instantie en daarvan een 

schriftelijk bewijs wordt ingezonden, worden geen kosten in rekening gebracht.  

3.2.7.13 De Organisator maakt een opnieuw vastgestelde wedstrijd minimaal zes dagen tevoren 

schriftelijk aan de betrokkenen bekend. juni 2014 

3.2.7.14 Een vereniging waarvan een team verhinderd is een wedstrijd te spelen, dient dat zo 

spoedig mogelijk te berichten aan de Organisator. juni 2014 

3.2.8 Officials 

3.2.8.1 De eerste en tweede scheidsrechter , het jurylid en de lijnrechters worden aangewezen door 

of namens de Organisator. Zij dienen vóór de toss aanwezig te zijn. december2021 

3.2.8.2 Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden in de competitie wordt Leidraad L3.3 

opgesteld door de Organisator.                                                                                            juni 2014  

3.2.8.3 De ontvangende vereniging dient een teller, twee scorebordbedieners, minimaal twee 

ballenkinderen en minimaal twee quick-moppers beschikbaar te stellen. Zij dienen vóór de 

toss aanwezig te zijn. De E-scorer dient 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 

te zijn opdat 16 minuten voor aanvang van de wedstrijd alles getest en gereed is en de 

teamgegevens volledig zijn ingevuld. december 2021 

3.2.8.4 Indien de aangewezen scheidsrechter op het officiële aanvangstijdstip niet aanwezig is en hij 

vervangen kan worden door een aanwezige scheidsrechter die voldoet aan de door de 

Organisator bij richtlijn gestelde voorwaarden, dienen de teams te spelen onder leiding van 

deze scheidsrechter. Bij afwezigheid van de eerste scheidsrechter wordt deze vervangen 

door de aangewezen tweede scheidsrechter. 

3.2.8.5 Indien een scheidsrechter niet tijdig aanwezig is en de wedstrijd door een vervangende 

scheidsrechter is begonnen, heeft de aangewezen scheidsrechter geen recht meer op de 

leiding van de reeds begonnen wedstrijd. 

3.2.8.6 Indien een aangewezen jurylid of lijnrechter niet aanwezig is wordt de wedstrijd gespeeld 

zonder deze official, behalve wanneer er een gekwalificeerde vervanger beschikbaar is.  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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3.2.9 Wedstrijden 

3.2.9.1 De ontvangende vereniging zorgt ervoor dat het speelveld dertig minuten vóór het in het 

wedstrijdprogramma vastgestelde tijdstip speelklaar is. 

3.2.9.2 Bezwaren met betrekking tot (de inrichting van) het speelveld kunnen, mits die vóór 

aanvang van de wedstrijd ter kennis zijn gebracht van (E) het jurylid/de scheidsrechter en 

zijn genoteerd op het (digitale) wedstrijdformulier, binnen drie dagen na afloop van de 

wedstrijd aan de Organisator voorgelegd worden. Paragraaf 2.6.3 van het Huishoudelijk 

Reglement is op dit bezwaar van toepassing. juni 2010 

3.2.9.3 De verplichtingen ten aanzien van de wijze van inrichting van de speelzaal en het speelveld, 

de benodigde materialen en de te leveren assistenten bij het speelveld worden door de 

Organisator bij richtlijn 3.3 vastgesteld. juni 2012 

3.2.9.4 Voor wedstrijden die worden uitgezonden op televisie kan de Organisator voorwaarden 

(Publicatie 3.5) stellen met betrekking tot de zaaleisen.  december 2010 

3.2.9.5 Vervallen. juni 2012 

3.2.9.6 Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt van het door de Organisator 

voorgeschreven (digitale) wedstrijdformulier en de opstellingsbriefjes.  

De Organisator kan bepalen dat gebruik moet worden gemaakt van de  

E-score. Voor de uitvoering van de E-score stelt de Organisator een richtlijn (3.10) op.  

Deze richtlijn vervangt de bepalingen in dit reglement, die handelen over het 

wedstrijdformulier. juni 2017 

3.2.9.7 De ontvangende vereniging draagt er zorg voor, dat het (digitale) wedstrijdformulier en de 

opstellingsbriefjes ten minste twintig minuten vóór het aanvangstijdstip beschikbaar zijn. 

3.2.9.8 Zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd: 

a. moet het (digitale) wedstrijdformulier volledig zijn ingevuld; 

b. moet (E) het jurylid/de eerste scheidsrechter in het bezit zijn gesteld van de 

spelerskaarten van de deelnemende spelers en de lidmaatschapskaarten van de op het 

(digitale) wedstrijdformulier genoteerde teamofficials en van de collectieve 

spelerslicentie; 

c. moeten beide teams speelklaar bij het speelveld aanwezig zijn.  

Vanaf dit moment is het playing protocol Eredivisie van toepassing dat door de Organisator 

is vastgesteld. december 2021 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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3.2.9.9 De kosten die het opnieuw vaststellen van de wedstrijd met zich mee brengt, zijn voor 

rekening van de ontvangende vereniging. 

Op de spelersbank mogen alleen de op het (digitale) wedstrijdformulier vermelde 

teamofficials plaatsnemen. Bij de thuisspelende vereniging mag een “mini van de week” op 

de spelersbank gaan zitten. juni 2014 

3.2.9.10 Vervallen. juni 2010 

3.2.9.11 Ieder team dat uitkomt in de Eredivisie heeft het recht waarnemers te sturen naar een 

wedstrijd in hun eigen competitie met het doel deze wedstrijd te bekijken en voor eigen 

gebruik technische gegevens (video en of statistische) te verzamelen. Bij richtlijn worden 

nadere regels bepaald. december 2021 

3.2.9.12 De spelers dienen uniform en conform de spelregels en kledingvoorschriften van de Nevobo 

gekleed te zijn: 

a. de scheidsrechter is gerechtigd ontheffing te verlenen onder andere in verband met de 

temperatuur in de speelzaal; 

b. de scheidsrechter is verplicht op religieuze gronden ontheffing te verlenen. 

Een team moet over minimaal twee sets wedstrijdshirts beschikken, waarvan één set in een 

donkere kleur en de andere in een lichte kleur is uitgevoerd. De teams moeten in duidelijk 

contrasterende wedstrijdshirts spelen, waarbij het thuisspelende team het recht van keuze 

heeft. 

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 een beslissing van het jurylid.  oktober 2012 

3.2.9.14 Nadat alle aantekeningen of opmerkingen met betrekking tot de wedstrijd door of namens 

de eerste scheidsrechter zijn vermeld, ondertekenen de teller, de aanvoerders en de 

scheidsrechters het (digitale) wedstrijdformulier.  

3.2.9.15 Het jurylid ondertekent het (digitale) wedstrijdformulier als laatste na alle gegevens 

gecontroleerd te hebben. Het jurylid zal het wedstrijdformulier meenemen en maximaal 1 

maand in zijn/haar bezit houden. juni 2017 
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3.2.9.16 De ontvangende vereniging dient binnen één uur na de wedstrijd de wedstrijdgegevens 

door te geven aan de door de Organisator bepaalde instantie(s). Deze instantie(s) en de 

wijze waarop het doorgeven moet gebeuren worden door de Organisator aan de 

verenigingen bekend gemaakt. juni 2010 

3.2.9.17 Vervallen. juni 2017 

3.2.9.18 (E) De ontvangende vereniging dient de live score van de wedstrijd te verzorgen. 

(E) De ontvangende vereniging dient de wedstrijdstatistiek en video-opname (DataVolley) 

binnen 24 uur na de wedstrijd conform de instructies door te geven. december 2008 

3.2.10 Resultaten en standen 

3.2.10.1 De puntentelling bij een wedstrijd is: 

• 3-0 of 3-1: winnaar 3 punten, verliezer 0 punten; 

• 3-2:  winnaar 2 punten, verliezer 1 punt. 

3.2.10.2 Jaarlijks voor 1 september stelt de Organisator het te spelen wedstrijdsysteem (P3.2) vast.  
      december 2021 

3.2.10.3 Een wedstrijd waarbij een bezwaar in de zin van artikel 3.2.9.2 is ingediend, wordt in de 

stand opgenomen nadat hierover onherroepelijk is beslist. juni 2012 

3.2.10.4 De resultaten van de gespeelde wedstrijden van een team dat van verdere deelname aan de 

competitie is uitgesloten of door zijn vereniging is teruggetrokken, vervallen. Het team 

wordt uit de stand verwijderd. 

3.2.10.5 Indien een wedstrijd door een niet in de reglementen genoemde oorzaak voortijdig wordt 

beëindigd en het spel niet binnen één uur kan worden hervat, wordt door de Organisator 

een nieuwe speeldatum vastgesteld. In alle gevallen blijven de resultaten van de reeds 

gespeelde sets en de behaalde punten in de afgebroken set gehandhaafd. 

3.2.10.6 Het op de eerste plaats geëindigde team van de Eredivisie, of indien er play off wordt 

gespeeld de winnaar van de play off, is landskampioen van Nederland.  

Promotie kan slechts geschieden met in achtneming van de geldende licentievoorwaarden.
 december 2021 

3.2.10.7 Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de competitie, zal de beslissing over  

iedere plaats die van belang kan zijn, worden verkregen door: 

1. het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets.  

Indien dan twee of meer teams nog steeds gelijk eindigen: 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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2. het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden. 

Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 

3. dan wordt de rangvolgorde bepaald door het resultaat van de wedstrijden onderling: 

a. het team met de meeste wedstrijdpunten eindigt hoger; 

Indien er nog steeds twee of meer teams gelijk eindigen: 

b. het team met het beste set gemiddelde (quotiënt van het aantal gewonnen en verloren 

sets) eindigt hoger; 

Indien het set gemiddelde gelijk is: 

c. eindigt het team met het beste puntengemiddelde (quotiënt van bepaalde aantal punten 

vóór en tegen) hoger; 

Indien het puntengemiddelde ook nog gelijk is: 

d. eindigt het team, waarvan het quotiënt van de gewonnen en verloren punten in de 

onderlinge wedstrijden opgeteld het hoogst is, hoger in de rangschikking. 

Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. 

3.2.10.8 Ieder seizoen wordt een wedstrijd gespeeld om de Supercup door de landskampioen en de 

nationale bekerkampioen. Indien de bekerkampioen tevens landskampioen is, zal in zijn 

plaats de verliezende bekerfinalist spelen. Voor wat de reglementering betreft wordt deze 

wedstrijd als een Eredivisie wedstrijd beschouwd. 

3.2.10.9 De Nevobo kan ieder seizoen een team van een vereniging, dat daar op grond van de 

reglementen van de CEV recht op heeft en mits de vereniging heeft voldaan heeft aan de 

betalingsverplichtingen van het team bij de Nevobo, inschrijven voor deelname aan de 

wedstrijden om een Europacup. De volgorde van het recht van inschrijven is: 

a. landskampioen; 

b. nationale bekerkampioen; 

c. de rangschikking na de competitie in de Eredivisie. december 2011 
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3.2.11 Administratiekosten en procedures en maatregelen bij 

overtreding van het Wedstrijdreglement 

3.2.11.1 Vervallen. juni 2017 

3.2.11.2 Indien een wedstrijd opnieuw moet worden vastgesteld, kan de Organisator besluiten dit 

niet te doen indien de wedstrijd niet meer van belang is voor de eindstand in de betreffende 

competitie. 

3.2.11.3 De volgende maatregelen kunnen worden genomen door de Organisator, indien een team 

heeft gehandeld als hieronder is omschreven. Hierbij geldt dat punten in mindering worden 

gebracht bij het team dat de overtreding heeft begaan en dat een sanctie wordt opgelegd 

aan de vereniging van het team dat de overtreding heeft begaan.  

3.2.11.4 Vervallen. juni 2014 

3.2.11.5 Afmelden door een vereniging van een wedstrijd of het niet dan wel niet volledig opkomen 

van een team: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

daarnaast: 

b. bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie; 

c. bij herhaling een sanctie van de 5e categorie; 

d. de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld.  juni 2014 

3.2.11.6 Een team is zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet in de speelzaal aanwezig 

of heeft de spelerskaarten niet beschikbaar gesteld voor invulling op het wedstrijdformulier 

en voor de controle door de scheidsrechter als bedoeld in artikel 3.2.9.8: 

a. een sanctie van de 1e categorie; 

Een team heeft geen zes spelers speelklaar in het veld op de vastgestelde aanvangstijd en de 

scheidsrechter kan daardoor de wedstrijd niet beginnen: 

b. een sanctie van de 2e categorie; 

Indien het team tien minuten na de vastgestelde aanvangstijd nog geen zes spelers in het 

veld heeft staan: 

c. is het team niet opgekomen,  en treedt het bepaalde in artikel 3.2.11.5 in werking. 
 juni 2010 

3.2.11.7 Een team weigert, na hiertoe door de eerste scheidsrechter te zijn gesommeerd, op het 

aangegeven tijdstip te beginnen met de wedstrijd: 
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a. een sanctie van de 2e categorie; 

Weigert dit team na tien minuten nog steeds te beginnen met de wedstrijd: 

b. is het team niet opgekomen en treedt het bepaalde in artikel 3.2.11.5 in werking. 

3.2.11.8 Het team verlaat vóór het einde van de wedstrijd zonder toestemming van de 

scheidsrechter het speelveld, waarmee het team ingevolge de spelregels incompleet wordt: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

b. een sanctie van de 3e categorie; 

c. bij herhaling een sanctie van de 4e categorie; 

d. de wedstrijd wordt voor het verlatende team verloren verklaard zoals omschreven in de 

spelregels.  

3.2.11.9 De scheidsrechter staakt de wedstrijd wegens wangedrag van één of meer deelnemers en 

indien een door de Straf en vervolgingscommissie aangeboden transactie is geaccepteerd of 

de Strafcommissie heeft vastgesteld dat de wedstrijd terecht door de scheidsrechter is 

gestaakt: 

a. het maximum aantal bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

b. een sanctie van de 3e categorie; 

c. de Organisator stelt het uitspelen van de wedstrijd vast. juni 2012 

3.2.11.10 De vereniging wijzigt zonder toestemming van de Organisator de vastgestelde speeldatum, 

de aanvangstijd of de speelzaal van een wedstrijd: 

a. een sanctie van de 2e categorie; 

b. de wedstrijd kan ongeldig worden verklaard en opnieuw worden vastgesteld. 

3.2.11.11 Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen aan een wedstrijd: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

c. een sanctie van de 4e categorie; 

d. de uitslag handhaven indien het team met een ongerechtigde speler geen wedstrijdpunt 

heeft behaald; 

e. de wedstrijd wordt geheel overgespeeld, tenzij het niet in overtreding zijnde team de 

Organisator laat weten hiervan af te zien. Indien de wedstrijd wordt overgespeeld, wordt 

de wedstrijd die voor het niet in overtreding zijnde team het beste resultaat heeft 

opgeleverd meegenomen in de stand. juni 2010 

3.2.11.12 Wanneer een team in één seizoen voor de derde maal wordt gesanctioneerd ingevolge de 

artikelen 3.2.11.5, 3.2.11.8, 3.2.11.9 en 3.2.11.11 van dit reglement, kan dit team van 

verdere deelname aan de competitie worden uitgesloten. juni 2010 
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3.2.11.13 Een vereniging, die een team heeft teruggetrokken of waarvan een team is uitgesloten van 

deelname aan de competitie, verliest het recht om het volgende seizoen aan de Eredivisie 

deel te nemen.  december 2021 

3.2.11.14 Het speelveld is:  

a. dertig minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet beschikbaar of speelklaar: een 

sanctie van de 3e categorie; 

f. tien minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet beschikbaar of speelklaar:  

een sanctie van de 4e categorie; 

g. niet volgens de bepalingen van de Organisator ingericht en de wedstrijd wordt gespeeld: 

een sanctie van de 5e categorie. 

3.2.11.15 Een sanctie van de 1e categorie: 

a. het onjuist of niet uniform gekleed zijn; 

b. het niet op tijd beschikbaar stellen van het (digitale) wedstrijdformulier; 

c. het onvolledig of niet juist invullen van het (digitale) wedstrijdformulier; 

h. het niet/te laat doorgeven van de wedstrijdgegevens van een gespeelde wedstrijd; 

i. het niet of niet tijdig beschikbaar stellen van een in artikel 3.2.8.3 genoemde official, per 

afwezige official; 

j. het deelnemen aan een wedstrijd zonder geldige spelerskaart; 

k. het niet op tijd of onjuist beschikbaar stellen van de teamsamenstelling als bedoeld in 

artikel 3.2.4.1; 

l. het niet op tijd beschikbaar stellen van de collectieve spelerslicentie; 

m. het niet voldoen aan één van de bij richtlijn vastgestelde licentievoorwaarden. 

Bij herhaling in een seizoen kan de sanctie worden verhoogd tot de 2e categorie.    juni 2017 

3.2.11.16 Een sanctie van de 4e categorie per wedstrijd: 

a. het niet aanwezig zijn van een stabiele breedband internetverbinding, en/of 

n. (E) het niet verzorgen van de live score van de wedstrijd, en/of 

o. (E) het niet tijdig doorgeven van de wedstrijdstatistiek en video-opname. 

Bij herhaling in een seizoen kan de sanctie worden verhoogd tot de 5e categorie. juni 2019 
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3.2.12 Slotbepalingen 

3.2.12.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator. juni 2010 

3.2.12.2 Dit reglement vormt één geheel met hoofdstuk 3.0 van het Wedstrijdreglement.  

3.2.12.3 Hoofdstuk 3.2 van het Wedstrijdreglement is voor het eerst vastgesteld in juni 2007 en voor 

het laatst gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de bondsraadvergadering van 18 december 

2021 te Utrecht. december 2021 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/

