Leidraad 3.10
Kledingvoorschriften
3.2.9.12 De spelers dienen uniform en conform de spelregels en kledingvoorschriften van de Nevobo gekleed te
zijn:
a. de 1e scheidsrechter (In de Eredivisie het jurylid) is gerechtigd ontheffing te verlenen onder andere in verband
met de temperatuur in de speelzaal;
b. de 1e scheidsrechter (In de Eredivisie het jurylid) is verplicht op religieuze gronden ontheffing te verlenen.
(E) Een team moet over minimaal twee sets wedstrijdshirts beschikken, waarvan één set in een donkere kleur
en de andere set in een lichte kleur is uitgevoerd. De teams moeten in duidelijk contrasterende wedstrijdshirts
spelen, waarbij het thuisspelende team het recht van keuze heeft.
Datum vaststelling 1-9-2022

De kleursamenstelling van beide tenues (Eredivisie) dient voorafgaand aan het seizoen
(uiterlijk 1 september) doorgegeven te worden aan de competitieleider voorzien van
afbeeldingen van de beide tenues (competitie@nevobo.nl).
In de Eredivisie moet elk team voor elke wedstrijd twee sets wedstrijdshirts bij zich hebben
waarvan één set in een donkere kleur en de andere set in een lichte kleur is uitgevoerd. De
teams moeten in duidelijk contrasterende wedstrijdshirts de wedstrijd spelen. Het
thuisspelende team heeft het recht van keuze. Het uitspelende team dient op verzoek van
het jurylid haar wedstrijdshirts qua kleuruitvoering aan te passen.
De kleur en het ontwerp van de shirts, de korte broeken en de sokken moeten per team
tijdens de wedstrijd uniform (m.u.v. de libero) en schoon zijn.
Er wordt onderscheid gemaakt in de kleding van de spelers en van de libero.
Het is verboden kleding zonder de uitvoering van de voorgeschreven nummers of kleding
met een van de andere spelers met een afwijkende kleur te dragen (uitgezonderd de
libero’s).

Wedstrijdshirts
•
•
•

De wedstrijdshirts van de spelers moeten genummerd zijn van 1 tot en met 22.
(Eredivisie)
De nummers moeten aan de borst- en rugzijde midden op het wedstrijdshirt zijn
aangebracht.
De kleur en de helderheid van de nummers moeten contrasteren met de kleur en
helderheid van de wedstrijdshirts.
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•

De hoogte van de borstnummers moet tussen 10 - 15 cm zijn, die van de
rugnummers ten minste 20 cm.

•

De breedte van het lint, waarvan de nummers zijn gemaakt, moet ten minste 2 cm
zijn.

•

De aanvoerder moet onder zijn borstnummer een markeringsstreepje van 8 cm bij 2
cm dragen. (Eredivisie)

Inspeelshirts
• De inspeelshirts van de spelers hoeven niet genummerd te zijn. (Eredivisie)
• Wél moet het spelersnummer tijdens het inspelen aan het net vermeld staan op
één voorzijde van de korte broek
• De inspeelshirts mogen gebruikt worden bij de warming-up van de teams.
• Het is verplicht om het wedstrijdtenue aan te hebben vanaf het inspelen aan het
net
Korte broek
• Het spelersnummer moet vermeld staan op één voorzijde van de korte broek.
• Het nummer moet 4-6 cm hoog zijn en minimaal 1 cm breed zijn.
• De kleur en de helderheid van de nummers moeten contrasteren met de kleur en
helderheid van de korte broek.
Schoenen
•

De schoenen moeten licht en soepel zijn, met rubberen of synthetische zolen zonder
hakken.

•

Zonder zolen die afgeven of een zwarte streep veroorzaken.

Armsleeves
•

Het spelen met armsleeves is toegestaan. Deze dienen echter dezelfde kleur te
hebben als het wedstrijdshirtshirt (dezelfde kleur van het thuistenue of dezelfde
kleur van het uittenue).

•

Indien het team/een speler hier niet aan kan voldoen dienen deze armsleeves of
zwart of wit te zijn. In dat geval dienen alle spelers van het betreffende team die met
armsleeves spelen, allemaal dezelfde kleur armsleeves te dragen.

•

Het kan zijn dat om medische redenen armsleeves zijn gemaakt die afwijkend van
kleur zijn. In dat geval dient er dispensatie aangevraagd te worden voor het spelen
met armsleeves met een afwijkende kleur. Deze kan aangevraagd worden via
competitie@nevobo.nl. Deze dispensatie zal altijd voor 1 seizoen afgegeven worden.
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Maillot/Legging
• Het spelen met een legging is toegestaan. Deze dient echter dezelfde kleur te
hebben als de korte broek (dezelfde kleur van het thuistenue of dezelfde kleur van
het uittenue).
•

Indien het team/de speler hier niet aan kan voldoen dient deze legging zwart of wit
van kleur te zijn. In dat geval dienen alle spelers van het betreffende team die met
een maillot /legging spelen allemaal dezelfde kleur maillot/legging te dragen.

•

Het kan zijn dat om medische redenen een specifieke maillot/legging is gemaakt die
afwijkend van kleur is. In dat geval dient er dispensatie aangevraagd te worden voor
het spelen met een maillot/legging met een afwijkende kleur. Deze kan aangevraagd
worden via competitie@nevobo.nl. Deze dispensatie zal altijd voor 1 seizoen
afgegeven worden.

Libero
•

De libero’s moeten een tenue dragen (of hesje voor de vervanger van de libero) dat
een andere hoofdkleur heeft dan de rest van het team.

•

Het tenue moet duidelijk in tegenstelling van kleur zijn met de kleur van het tenue
van de andere teamleden.

•

Het tenue van de libero’s moet voorzien zijn van een nummer van hetzelfde formaat
zoals bij de andere teamleden.

•
•

De libero mag armsleeves dragen onder de eerder gestelde voorwaarden.
De libero mag een maillot of sportlegging dragen onder de eerder gestelde
voorwaarden.

•

Toelichting:
Het liberoshirt moet een hoofdkleur hebben die duidelijk onderscheidend is ten
opzichte van de hoofdkleur van de shirts van de andere teamleden. Dat betekent dat
in het shirt van de libero wel een accent kleur mag voorkomen die terugkomt in het
shirt van de andere teamleden maar die kleur mag dan maar een klein deel uitmaken
van het totale shirt van de andere teamleden. Voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld:
liberoshirt is rood, rest van het team speelt in het wit.
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