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Richtlijn 3.3 
Licentievoorwaarden Eredivisie 
 

Sport- en wedstrijd technische zaaleisen 
 

3.2.1.1 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 jaarlijks voor 1 december voor het opvolgende seizoen per richtlijn gepubliceerd.   

 datum vaststelling 17 maart 2023 
 door manager wedstrijdzaken 

Opgave inrichting speelzaal, materialen, assistenten bij het speelveld en statistieken 
Om deel te kunnen nemen aan de Eredivisie of Topdivisie dient een vereniging vóór aanvang van de competitie en 

bij iedere wedstrijd te voldoen aan onderstaande eisen. 

Indien er dispensatie kan worden aangevraagd voor een eis, is dit bij de eis vermeld middels een ‘ja’. 

 

LET OP:  voor de PO-wedstrijden, Supercup en Bekerfinale kan voor geen van de onderstaande eisen dispensatie 

worden aangevraagd. Indien nodig zal, bij het bereiken van de PO-wedstrijden, dus naar een andere hal 

moeten worden uitgeweken  

1. INRICHTING SPEELZAAL EN SPEELVELD Eis Dispensatie 

1.1 Vrije, obstakelvrije hoogte 7 mtr  

1.2 Vrije ruimte achterlijn (obstakelvrij) 6,5 mtr  

1.3 Vrije ruimte zijlijn (obstakelvrij) 5 mtr  

1.4 Boarding (ter afscherming vrije ruimte) Ja  

1.5 
Lichtsterkte: 

- Reguliere competitie / A- en B-poule 
- PO-wedstrijden / Supercup / Bekerfinale 

 
500 lux 
800 lux 

 

1.6 Toeschouwerscapaciteit > 400 Ja  

1.7 Persplaatsen Ja Ja  

1.8 VIP-ruimte > 50   

1.9 
Speelvloer – schokabsorberend  

X   
(Voor TV-wedstrijden alleen volleybalbelijning) 

1.10 Warming-up ruimte (afgebakend; mat of vloertegels toegestaan) .  X Ja 

1.11 Kleedruimtes ploegen (2) en officials X   

1.12 

Dopingcontroleruimte: 

X   

-  wachtruimte (stoelen, kledinghaken, non-alcoholische en 

    coffeïnevrije dranken, in originele fles en niet geopend, afvalbak) 

-  werkruimte (tafel, stoelen, wasbak, zeep, handdoeken) 

- toiletruimte (separaat) 

1.13 EHBO-ruimte X   
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1.14 Kantine X 
  
  

2. MATERIALEN   

2.1 Net, palen, antennes, beschermmateriaal (cf. spelregels) – 2 sets X   

2.2 
Scheidsrechterstoel (staan + in hoogte verstelbaar, niet vast aan de paal, stabiel, 
veilig voor deelnemers en in hoogte verstelbaar; ooghoogte scheidsrechter 50 cm 
boven het net) 

X   

2.3 Nethoogtemeter (1) X   

2.4 Teller tafel (1) X   

2.5 Tafel jurylid (1) X   

2.6 Extra scherm t.b.v. jurylid (eventueel reservelaptop inzetten) X  

2.7 Elektronisch scorebord (1) – centrale bediening X Ja 

2.8 Handscorebord (2) – 1 als elektronisch scorebord aanwezig X   

2.9 Wedstrijdballen (5) + 2 reserveballen X   

2.10 Inspeelballen (30) – gelijk aan wedstrijdbal X   

2.11 Ballenstandaard (1)- vrij ontwerp X   

2.12 Zoemer-installatie voor teller en coaches (1) (voldoende qua geluid) X   

2.13 Wisselbordjes (2) – nummers 1 – minimaal 22   

2.14 Stoelen team officials en wisselspelers (2x13) of banken X   

2.15 Geluidinstallatie X   

2.16 

Diverse materialen: 

X   

Opstellingbriefjes, Nationaal wedstrijdformulier, ballenpomp, 
ballenspanningsmeter (digitaal – kg en hectopascal), temperatuur en hygrometer 

2 ballenwagens, meetlint 30m, 4 lijnrechtervlaggen, 2 of 4 quick-moppers,  
handdoeken/dweilen 10 zitkrukjes, belijningstape, 2 supermarktwagentjes EHBO-
box, ijsblokjes (5 liter) 

3. ASSISTENTEN BIJ HET SPEELVELD 
(EEN COMBINATIE VAN ONDERSTAANDE FUNCTIES IS NIET TOEGESTAAN) 

  

3.1 Teller (1) – In Eredivisie E-score (zie 5) X   

3.2 Scorebordbediendes (2) X   

3.3 Lijnrechters (2) bij play-off en bekerfinales 4 (aangewezen door Nevobo) X   

3.4 Ballenkinderen (6) X   

3.5 Quick-moppers (2 of 4) X   

3.6 Speaker (1)   Ja 

3.7 Court manager (1)     

4. T.B.V. STATISTICI   

4.1 
Laptop en videocamera (harddisk en/of flashgeheugen) 

X   
Camerapositie bij voorkeur recht achter het veld en 2.50 m hoog 

4.2 
Stabiele breedband internetverbinding – draadloos of bekabeld (Vb. ADSL-lijn, 
kabelmodem, UMTS-verbinding), ook vrij beschikbaar voor de tegenstander, het 
jurylid en vertegenwoordigers van de media 

X   
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5. T.B.V. E-SCORER   

5.1 Laptop of PC met minimaal Windows 10 (2) en laatste versie e-Score X   

5.2 USB-stick of SD kaart X   

5.3 Printer (A4-formaat) X   

5.4 Internetverbinding (zie 4.2) X   

5.5 Nationaal Wedstrijdformulier (reserve) X   

5.6 Werkende reserve laptop incl. software als genoemd in 5.1 en 5.2* X  

* reserve laptop dient identiek te zijn aan de genoemde laptop in 5.1. Als men hier een SD kaart gebruikt dient dit ook bij de  reserve laptop te 

gebeuren. Zo ook met een USB stick. 
 

De Organisator is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en geven van 

instructie(bijeenkomsten) voor het werken met de Statistieken en E-Score. 

 

Dispensatie 
De door de Organisator verleende dispensaties bij de inrichting speelzaal en materialen worden vermeld 

in de Publicatie P3.8 Dispensaties Speelzaal en Materialen Eredivisie en Topdivisie. 

 

Overleg 
Deze richtlijn is tot stand gekomen na overleg met de verenigingen uit de Eredivisie. 

 


