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Deel I Het spel 
 

Hoofdstuk I   Speelruimte en voorzieningen 
 

Regel 1  Speelruimte 
De speelruimte omvat het speelveld en de vrije zone. 
De speelruimte moet rechthoekig en symmetrisch zijn. 
 
1.1  Afmetingen 
Het speelveld is rechthoekig, zo mogelijk 18 bij 9 meter groot. 
Bij afwijkende maten dient ontheffing te worden gevraagd voor het spelen van wedstrijd bij 
de Adviesraad van RECVOL Rivierenland. 
 
1.2  Speelvloer 
De speelvloer moet vlak, horizontaal en gelijkmatig zijn. Deze mag geen enkel gevaar voor 
blessures opleveren. Het is verboden op ruwe of gladde vloeren te spelen. Het door 
vochtafzetting voor of tijdens de wedstrijd glad worden van de vloer is reden om de 
wedstrijd te staken om deze op een andere datum opnieuw in zijn geheel vast te stellen. 
 
1.3  Belijning 
1.3.1. Lijnen 
De lijnen (zo mogelijk elk 5 centimeter breed) moeten een andere kleur hebben dan de 
vloer en eventuele andere lijnen. 
1.3.2. Grenslijnen.  
Twee zijlijnen en twee achterlijnen begrenzen het speelveld. Deze zij- en achterlijnen (zo 
mogelijk elk 5 centimeter breed) behoren bij het speelveld). 
1.3.3. Middenlijn.  
Het hart van de middenlijn verdeelt het speelveld in twee gelijke velden. Deze lijn (zo 
mogelijk 5 centimeter breed) loopt onder het net van de ene tot de andere zijlijn. 
 
1.4  Zones 
1.4.1. Voorzone.  
Op ieder veld wordt de voorzone begrensd door het hart van de middenlijn en de op 3 
meter afstand daarvan getrokken aanvalslijn. Deze aanvalslijn behoort tot de voorzone. 
1.4.2. Opslagzone 
De opslagzone is een 9 meter brede strook achter de achterlijn. De achterlijn behoort niet 
tot de opslagzone. 
 
Regel 2 Net en palen 
 
2.1 Hoogte van het net  
2.1.1. Verticaal boven de middenlijn is een net geplaatst. De hoogte hiervan is 2.43 meter 
voor heren en 2.24 meter voor dames en 2.34 meter voor gemengde teams. 
2.1.2. De hoogte van het net wordt in het midden van het speelveld gemeten. Boven de 
twee zijlijnen moet de hoogte precies gelijk zijn en niet meer dan 2 centimeter boven de 
reglementaire hoogte uitkomen. 
 
2.2 Samenstelling 
Het net is 1 meter breed en 9.40 meter lang. De vierkante mazen hebben zijden van 10 
centimeter. 
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2.3 Zijbanden 
Twee witte banden zijn verticaal en recht boven elke zijlijn aan het net aangebracht. 
 
2.4 Antennes 
Indien antennes in de speelzaal aanwezig zijn, worden deze aangebracht aan de 
buitenkant van de zijbanden –dit zijn de twee witte banden van het net- die recht boven 
elke zijlijn aan het net zijn aangebracht. 
 

Hoofdstuk II   Deelnemers 
 
Regel 3 Ploegen 
 
3.1 Samenstelling van een ploeg 
Een ploeg mag bestaan uit ten hoogste twaalf spelers en een coach. Een van de spelers 
treedt op als officiële aanvoerder. 
 
3.2 Plaats van de ploeg 
De spelers die niet aan het spel deelnemen, moeten op de spelersbank zitten. De coach 
moet op de spelersbank zitten, maar mag deze wel tijdelijk verlaten. 
 
3.3 Uitrusting 
3.3.1. De spelers dienen zo mogelijk te beschikken over een uniform tenue en te spelen 
met sportschoenen. 
3.3.2. Op verzoek van een speler staat de scheidsrechter toe deze speler blootsvoets te 
spelen. Dit gebeurt dan wel op eigen risico van de speler. 
 
3.4 Verboden voorwerpen 
3.4.1. Het is verboden voorwerpen te dragen die een verwonding kunnen veroorzaken of 
de speler kunstmatig voordeel kunnen verschaffen. 
3.4.2. Het dragen van een bril is voor eigen risico van de speler. 
 
Regel 4  Ploegleiders 
De officiële aanvoerder en de coach zijn beiden verantwoordelijk voor het gedrag en de 
discipline van de leden van hun ploeg 
 
4.1 Aanvoerder 
4.1.1. De officiële aanvoerder dient voor de wedstrijd zijn ploeg bij de toss te 
vertegenwoordigen. 
4.1.2. De officiële aanvoerder maakt met de andere aanvoerder en de scheidsrechter 
afspraken als daar gezien de specifieke problemen van de zaal een spelregelaanpassing 
voor nodig is. 
4.1.3. Tijdens de wedstrijd treedt de officiële aanvoerder in het veld op als hij aan het spel 
deelneemt. Als de officiële aanvoerder niet aan het spel deelneemt, moet de coach of de 
officiële aanvoerder zelf een speler aanwijzen, die in het veld als aanvoerder optreedt.  
Deze aanvoerder in het veld blijft als zodanig verantwoordelijk tot hij wordt gewisseld of de 
officiële aanvoerder weer aan het spel deelneemt dan wel de set is afgelopen. Als de bal 
uit het spel is, mag van alle spelers alleen de aanvoerder in het veld zich tot de 
scheidsrechter wenden: 
a. hij mag uitleg vragen over de toepassing of de interpretatie van de spelregels. Hij mag 

ook de verzoeken en vragen van zijn ploeggenoten overbrengen. 
b. hij mag toestemming vragen de vloer, het net, de bal enz. te controleren. 
c. hij mag time-outs en spelerswisselingen aanvragen. 
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4.1.4. Na de wedstrijd bedankt de officiële aanvoerder de scheidsrechter en ondertekent 
hij het wedstrijdformulier om daarmee het wedstrijdresultaat te bevestigen. Tevens plaatst 
hij alvorens het formulier te ondertekenen indien nodig eventuele op- en aanmerkingen of 
een protest in de daarvoor aangegeven ruimte op het wedstrijdformulier. 
 
4.2 Coach 
4.2.1. Tijdens de gehele wedstrijd leidt de eventueel aanwezige coach het spel van zijn 
ploeg van buiten het speelveld. Hij kiest de beginopstelling en de spelerswisselingen en 
vraagt time-outs aan om instructies te geven. 
4.2.2. Tijdens de wedstrijd moet/mag de coach: 
a. time-outs en spelerswisselingen aanvragen 
b. evenals de andere leden van de ploeg aanwijzingen geven aan de spelers in het veld, 

zonder het spel op te houden of te verstoren. 
 

Hoofdstuk III   Wijze van spelen 
 
Regel 5 Het behalen van een punt en het winnen van een set 
 
5.1 Behalen van een punt 
5.1.1. Speelfout. 
Als een ploeg tijdens een speelactie strijdig met de spelregels handelt of ze anderszins 
schendt, wordt door de scheidsrechter voor een speelfout gefloten. De scheidsrechter 
beoordeelt de fouten en bepaalt overeenkomstig deze regels de te nemen maatregelen. 
a. Indien twee of meer fouten na elkaar worden gemaakt, wordt alleen de eerste fout 

bestraft. 
b. Indien tegenstanders gelijktijdig twee of meer fouten maken, wordt ´dubbelfout` 

gegeven en wordt de rally overgespeeld. 
5.1.2. Gevolgen van een fout. 
Het gevolg van een fout is het verlies van de rally. De tegenstander van de ploeg die de 
fout heeft gemaakt, wint de rally met een van de onderstaande gevolgen: 
a. als de tegenpartij aan opslag was, behaalt deze ploeg een punt en blijft aan opslag 
b. als de tegenpartij de opslag ontving, behaalt deze ploeg een punt en komt aan opslag. 
 
5.2 Winnen van een set 
Een set wordt gewonnen door de ploeg die als eerste 25 punten behaalt met een 
voorsprong van tenminste twee punten. Ingeval van een gelijke stand bij 24-24 wordt het 
spel vervolgd tot een verschil van twee punten is bereikt (26-24, 27-25 enz.) 

 
Regel 6 Opbouw van het spel 
 
6.1 Toss 
6.1.1. Voor de wedstrijd verricht de scheidsrechter de toss om te beslissen over het recht 
van eerste opslag en aan welke kant van het speelveld beide ploegen de eerste set 
moeten spelen. 
6.1.2. De toss wordt in aanwezigheid van de officiële aanvoerders van beide ploegen 
verricht. 
6.1.3. De winnaar van de toss heeft opslag in de eerste en derde set, de verliezer in de 
tweede en vierde. De verliezer heeft de veldkeus in de eerste en derde set, de winnaar 
speelt in de tweede en vierde set aan die zijde, die de verliezer in de eerste set heeft 
gekozen. 



 6 

6.2. Inspelen aan het net/serveren 
6.2.1. Voor de wedstrijd mogen de ploegen elk gedurende vijf minuten bij het net inspelen. 
6.2.2. Indien beide aanvoerders akkoord gaan met gelijktijdig inspelen aan het net, mogen 
de ploegen dit gedurende tien minuten doen (vijf minuten over links, vijf minuten over 
rechts). 
6.2.3. Na het inslaan aan het net krijgen de ploegen nog ongeveer twee minuten de 
gelegenheid om te serveren vanaf beide achterlijnen. 
 
6.3 Opstelling van de ploeg 
6.3.1. Een ploeg bestaat in principe uit minstens zes spelers. In afwijking hierop mag een 
ploeg, die met minder dan zes spelers bij een wedstrijd verschijnt, de wedstrijd wel spelen. 
De uitslag van de wedstrijd geldt alsof de ploeg de wedstrijd met zes spelers heeft 
gespeeld. 
6.3.2. De beginopstelling van de ploeg is bepalend voor de opslagvolgorde van de ploeg in 
het veld. Deze volgorde moet gedurende de gehele set worden aangehouden. 
6.3.3. De spelers die geen deel uitmaken van de beginopstelling, zijn voor die set de 
wisselspelers. 
 
6.4 Opstelling 
6.4.1. Op het moment dat de bal door de serveerder wordt geslagen, moet, met 
uitzondering van de serveerder, de ploeg zich in hun opslagvolgorde in het eigen veld 
bevinden. 
6.4.2. De posities van de spelers worden als volgt genummerd. 
De drie spelers die langs het net staan opgesteld zijn de voorspelers en bezetten de 
posities 4 (linksvoor), 3 (midvoor) en 2 (rechtsvoor). De andere drie spelers zijn de 
achterspelers. Zij bezetten de posities 5 (linksachter), 6 (middenachter) en 1 
(rechtsachter). 
6.4.3. Iedere achterspeler moet verder van het net afstaan dan de met hem 
corresponderende voorspeler (linksvoor-linksachter, midvoor-middenachter, rechtsvoor-
rechtsachter). 
6.4.4. De voorspelers respectievelijk de achterspelers moeten ten opzichte van de naast 
hen spelende deelnemer opgesteld staan zoals in regel 6.4.2. is aangegeven. 
6.4.5. De opstelling van de spelers wordt bepaald door en gecontroleerd aan de hand van 
de plaats van hun voeten. Deze voeten moeten als volgt contact met de grond hebben: 
a. een deel van een voet van iedere voorspeler moet dichterbij de middenlijn zijn dan de 

dichtstbijzijnde voet van de met hem corresponderende achterspeler. 
b. een deel van een voet van ieder rechter- of linkerspeler (voor- of achterspeler) moet 

dichterbij de met hem corresponderende zijlijn zijn dan de dichtstbijzijnde voet van de 
middenspeler in de eigen lijn. 

6.4.6. Nadat de bal is opgeslagen, mogen de spelers zich verplaatsen en elke positie in 
hun eigen veld en de vrije zone innemen. 
 
6.5 Opstellingsfout 
6.5.1. De ploeg maakt een opstellingsfout als een van de spelers op het moment dat de 
serveerder de bal raakt, niet juist opgesteld staat (regels 6.3 en 6.4). 
6.5.2. Als de serveerder bij het uitvoeren van de opslag (regels 12.4 en 12.7.1.) een 
opslagfout maakt, wordt zijn fout beschouwd als te zijn gemaakt voor een opstellingsfout. 
6.5.3. Als de opslag na het raken van de bal fout gaat (regel 12.7.2.) wordt de 
opstellingsfout als zodanig bestraft. 
6.5.4. Een opstellingsfout heeft tot gevolg: 
a. de ploeg wordt bestraft met het verlies van de rally (regel 5.1.2.) 
b. de spelers moeten de juiste opstelling innemen. 
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6.6 Doordraaien 
6.6.1. De onderlinge plaats van de spelers bij het doordraaien is door de beginopstelling 
vastgelegd. Zij wordt gedurende de gehele set gecontroleerd aan de hand van de 
opslagvolgorde en de opstelling van de spelers. 
6.6.2. Als de ploeg die de opslag ontvangt het recht van opslag krijgt, moeten de spelers 
kloksgewijs een positie doordraaien. De speler op positie 2 draait naar positie 1 door om 
op te gaan slaan, de speler op positie 1 draait naar positie 6 door enz. 
 
6.7 Fout bij doordraaien 
6.7.1. Bij het doordraaien wordt een fout gemaakt als de opslag niet overeenkomstig de 
opslagvolgorde (regel 6.6.1.) wordt uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg: 
a. de ploeg wordt bestraft met het verlies van de rally (regel 5.1.2.) 
b. de opslagvolgorde moet worden hersteld. 
6.7.2. Bovendien moet de scheidsrechter het juiste moment, waarop de fout werd 
gemaakt, bepalen. Alle punten die daarna door de ploeg, die de fout maakte, zijn behaald, 
worden geannuleerd. De punten die door de tegenpartij zijn behaald, blijven gehandhaafd. 
Als het moment van de fout niet kan worden bepaald, worden er geen punten geschrapt 
en is het verlies van de rally de enige maatregel. 
 

Regel 7 Spelerswisselingen 
Een spelerswisseling is het verlaten van het speelveld door een speler, waarbij een 
andere speler diens plaats inneemt. Voor een spelerswisseling is toestemming van de 
scheidsrechter nodig. 
 
7.1 Beperking van het aantal spelerswisselingen 
7.1.1. Een speler uit de beginopstelling mag het spel verlaten en weer terugkomen.  
7.1.2. Een speler die het spel heeft verlaten en later weer terugkeert, hoeft dit niet te doen 
op de plaats waarvandaan hij het spel heeft verlaten. 
7.1.3. Een speler mag per set slechts eenmaal worden ingewisseld en eenmaal worden 
uitgewisseld. 
7.1.4. Spelers onderling mogen worden uitgewisseld tot maximaal zes wissels per set. 
Speler a mag worden vervangen door speler b. Vervolgens mag speler a in het veld 
komen voor speler c. Een speler mag echter niet meer dan een keer uit worden gewisseld 
en een keer in worden gewisseld per set. 
 
7.2 Uitzonderlijke spelerswisseling 
Een geblesseerde speler die niet verder kan spelen, mag worden vervangen. Als dit niet 
volgens de bepalingen van regel 7.1 kan, heeft de ploeg recht op een uitzonderlijke 
spelerswisseling, die niet aan deze bepalingen voldoet. 
 
7.3 Spelerswisseling bij uit het veld sturen 
Een uit het veld gestuurde of uitgesloten speler kan worden vervangen. 
 
7.4 Onreglementaire spelerswisseling 
7.4.1. Een spelerswisseling is, behalve in geval van regel 7.2 onreglementair als deze niet 
voldoet aan de voorwaarden, die in regel 7.1 zijn aangegeven. 
7.4.2. Als een ploeg een onreglementaire spelerswisseling heeft uitgevoerd en het spel is 
hervat (regel 8.1) moet als volgt worden gehandeld: 
a. de ploeg wordt bestraft met het verlies van de rally 
b. de spelerswisseling wordt hersteld 
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c. de punten die de in overtreding zijnde ploeg na het maken van de fout heeft gemaakt, 
worden geannuleerd. De punten van de tegenpartij blijven gehandhaafd. 

 

Hoofdstuk IV  Speelhandelingen 
 
Regel 8 Situaties bij het spelen 
 
8.1 Bal in het spel 
De bal is in het spel vanaf het moment waarop hij, na toestemming van de scheidsrechter, 
bij de opslag wordt geslagen. 
 
8.2 Bal uit het spel 
De bal is uit het spel op het moment van de fout, waarvoor de scheidsrechter fluit, dan wel, 
als er geen fout is gemaakt, op het moment van het fluitsignaal. 
 
8.3 Bal ´in` 
De bal is ´in` als hij het speelveld, met inbegrip van de zijlijnen, raakt. 
 
8.4 Bal ´uit` 
De bal is ´uit` als: 
a. het deel van de bal dat de grond raakt, geheel buiten de zijlijn ligt. 
b. hij een voorwerp buiten het speelveld, het plafond of een persoon die niet aan het spel 

deelneemt, raakt. 
c. hij een antenne, spandraad, paal of het net zelf buiten de zijbanden raakt. 
d. hij het verticale vlak van het net geheel of zelfs gedeeltelijk buiten de passeerruimte 

passeert: 
- tijdens de opslag 
- of in of boven het veld van de tegenpartij komt. 
 
Regel 9 Spelen van de bal 
Iedere ploeg moet behalve in het geval van regel 10.1.2. in haar eigen speelveld en 
speelruimte de bal spelen. De bal mag echter ook vanuit de vrije zone van de tegenpartij 
worden teruggespeeld. 
 
9.1 Aanraking door de ploeg 
9.1.1. Een ploeg mag de bal ten hoogste driemaal aanraken om deze terug te spelen. Het 
aanraken door een blok telt hierbij niet mee (regel 10.1.2.). Als de bal vaker wordt 
aangeraakt, maakt de ploeg een fout: ´viermaal aanraken`. Tot de aanrakingen door een 
ploeg worden niet alleen de opzettelijk gemaakte, maar ook onopzettelijk gemaakte 
aanrakingen gerekend. 
9.1.2. Opeenvolgende aanrakingen. Een speler mag behalve in het geval van de regels 
9.2.3, 14.2.1. en 14.4.2. de bal niet tweemaal achter elkaar raken. 
9.1.3. Gelijktijdig aanraken. Twee of drie spelers mogen de bal gelijktijdig aanraken: 
a. indien twee of drie ploeggenoten de bal gelijktijdig aanraken, geldt dit behalve bij het 

blokkeren, als twee dan wel drie aanrakingen. Als zij de bal proberen te spelen doch 
slechts een van hen raakt de bal aan, dan geldt dit slechts als één aanraking. Als 
spelers tegen elkaar aanlopen, is dat niet fout, 

b. als twee tegenstanders de bal boven het net gelijktijdig aanraken en de bal blijft in het 
spel, mag de ploeg aan wiens kant de bal komt, weer drie maal spelen. Gaat een 
dergelijk bal ´uit` dan geldt dat als een fout van de ploeg aan de andere kant van het 
veld. 
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c. leidt het door twee tegenstanders gelijktijdig aanraken van de bal tot ´vastgehouden 
bal` (regel 9.2.2.) dan is dat een dubbelfout (regel 5.1.1.b) en wordt de rally 
overgespeeld. 

9.1.4. Hulp bij het spelen. Een speler mag binnen de speelruimte geen hulp ontvangen 
van een medespeler noch enig bouwsel of voorwerp gebruiken om de bal te kunnen 
spelen. Een speler die op het punt staat een fout te maken (aanraken van het net, over de 
middenlijn heenkomen enz.) mag echter door een ploeggenoot wel worden 
tegengehouden of teruggetrokken. 
 
9.2 Aard van het spelen 
9.2.1. De bal mag ieder deel van het lichaam boven de knie, daarbij de knie inbegrepen, 
raken. 
9.2.2. De bal moet kort worden aangeraakt, niet gevangen of gegooid. Hij mag in elke 
richting terugkaatsen. 
9.2.3. De bal mag meerdere delen van het lichaam aanraken mits dit gelijktijdig gebeurt. 
Uitzonderingen hierbij: 
a. bij het blokkeren zijn opeenvolgende aanrakingen (regel 14.2.1.) door een of meer 

blokkeerders toegestaan mits deze aanrakingen tijdens een actie plaatsvinden. 
b. bij het voor de eerste maal spelen door de ploeg (regels 9.1 en 14.4.1.) mag de bal 

achtereenvolgens verschillende delen van het lichaam raken mits deze contacten 
gedurende een actie plaatsvinden. 

 
9.3 Fouten bij het spelen van de bal 
a. viermaal aanraken: een ploeg raakt de bal vier keer alvorens deze over het net te 

spelen (regel 9.1) 
b. hulp bij het spelen: een speler krijgt binnen de speelruimte hulp van een medespeler of 

gebruikt een bouwsel om de bal te kunnen spelen (regel 9.1.3.) 
c. vastgehouden bal: een speler raakt de bal niet kort aan dan wel de bal wordt gevangen 

en/of gegooid (regel 9.2.2.) 
d. tweemaal aanraken: een speler raakt de bal tweemaal achter elkaar aan of de bal raakt 

achtereenvolgens meerdere delen van het lichaam aan (niet in een actie) (regel 9.2.3.). 
 
Regel 10  Bal bij het net 
 
10.1 Bal passeert het net 
10.1.1. De bal die naar de tegenpartij wordt gespeeld, moet binnen de passeerruimte over 
het net gaan. De passeerruimte is het deel van het verticale vlak boven het net dat als 
volgt wordt begrensd: 
a. aan de benedenkant door de bovenkant van het net 
b. aan de zijkanten door de antennes en het denkbeeldig verlengde hiervan 
c. aan de bovenkant door het plafond. 
10.1.2. De bal die het vlak van het net naar de vrije zone van de tegenpartij geheel of zelfs 
gedeeltelijk buiten de passeerzone is gepasseerd (regel 11) mag binnen het toegestane 
aantal aanrakingen van de ploeg worden teruggespeeld mits: 
a. de speler het veld van de tegenpartij niet aanraakt 
b. de teruggespeelde bal het vlak van het net buiten de passeerruimte weer aan dezelfde 

kant van het veld passeert. De tegenpartij mag een dergelijke actie niet belemmeren 
10.1.3. De bal die onder het net door het vlak van het net passeert, is ´uit` (teken 22) 
 
10.2 Bal raakt het net 
De bal mag, terwijl hij over het net gaat (regel 10.1.1.) het net raken. Dit geldt voor de 
opslag als wel voor een speelactie. 
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10.3 Bal in het net 
10.3.1. Behalve bij de opslag mag de bal die in het net wordt gespeeld –binnen de 
mogelijkheid van driemaal aanraken door de ploeg (regel 9.1)- weer worden gespeeld. 
10.3.2. Indien door de bal de mazen van het net stuk gaan of het net naar beneden komt, 
wordt de rally ongeldig verklaard en overgespeeld. 
 
Regel 11  Speler bij het net 
 
11.1 Over het net heen reiken 
11.1.1. Bij het blokkeren mag de blokkeerder de bal over het net heen raken mits hij de 
tegenstander voor of tijdens diens aanvalsslag (regel 14.3) niet hindert. De aanval moet 
uitgevoerd en voltooid zijn. 
11.1.2. Na een aanvalsslag mag een speler met zijn hand over het net komen mits het 
contact met de bal in zijn eigen speelruimte heeft plaatsgevonden. 
 
11.2 Onder het net doorkomen 
11.2.1. Het is toegestaan onder het net door in de speelruimte van de tegenpartij te komen 
mits die ploeg hierbij niet in haar spel wordt gehinderd. 
11.2.2. Over de middenlijn heen het veld van de tegenpartij aanraken: 
a. het aanraken van het veld van de tegenpartij met een of beide voet(en) dan wel 

hand(en) is toegestaan mits hierbij een deel van deze voet(en) of hand(en) in contact 
c.q. de projectie ervan boven de middenlijn blijft 

b. het aanraken van het veld van de tegenpartij met enig ander lichaamsdeel is verboden. 
11.2.3. Een speler mag op het veld van de tegenpartij komen nadat de bal uit het spel 
(regel 8.2) is.  
11.2.4. Spelers mogen in de vrije zone van de tegenpartij komen mits deze hierbij niet in 
haar spel wordt gehinderd. 
 
11.3 Aanraken van het net 
11.3.1. Het aanraken van het net of de antenne is niet fout, tenzij door het aanraken het 
spel wordt beïnvloed. 
11.3.2. Na de bal te hebben gespeeld mag de speler de paal, een spandraad of elk ander 
voorwerp buiten de gehele lengte van het net aanraken, inclusief het net zelf, mits dit het 
spel niet beïnvloedt. 
11.3.3. Het is niet fout wanneer een bal in het net wordt gespeeld en het net daardoor een 
speler van de tegenpartij raakt. 
 
11.4 Fouten van een speler bij het net 
a. het aanraken van de bovenkant van het net of dat gedeelte van de antenne dat boven 

het net uitsteekt gedurende zijn actie om de bal te spelen, of 
b. maakt gelijktijdig met het spelen van de bal gebruik van het net, of 
c. creëert een voordeel ten koste van de tegenstander, of 
d. maakt een zodanige actie dat hij daarmee de tegenstander hindert om normaal de bal 

te kunnen spelen. 
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Regel 12  Opslag 
De opslag is het in het spel brengen van de bal door de rechtsachterspeler die zich in de 
opslagzone bevindt (regel 12.4.1.) 
 
12.1 Eerste opslag in een set 
12.1.1. De eerste opslag in de eerste set wordt uitgevoerd door de ploeg die bij de toss het 
recht van opslag heeft gekregen (regel 6.1). 
12.1.2. De andere drie sets beginnen met de opslag door de ploeg die in de voorgaande 
set niet is begonnen. 
 
12.2 Opslagvolgorde 
12.2.1. De spelers moeten de opslagvolgorde zoals deze bij de opstelling in de set is 
bepaald, aanhouden (regel 6.3.2.). 
12.2.2. Na de eerste opslag in een set wordt de speler die aan de beurt is om op te slaan 
als volgt bepaald: 
a. indien de ploeg die de opslag heeft, de rally wint, slaat de speler die tevoren heeft 

opgeslagen (of zijn vervanger) wederom op 
b. indien de tegenpartij de rally wint, krijgt deze het recht van de opslag en draait door 

(regel 6.6.2.). De speler die van de rechtsvoorplaats op de rechtsachterplaats komt, 
moet de opslag nemen. 

 
12.3 Toestemming voor de opslag 
De scheidsrechter geeft toestemming voor de opslag, nadat hij gecontroleerd heeft dat de 
beide ploegen speelklaar staan opgesteld en dat de serveerder de bal heeft (teken 1). 
 
12.4 Uitvoeren van de opslag 
12.4.1. De bal moet met een hand of een deel van de arm worden geslagen na te zijn 
opgegooid of uit de hand (en) is losgelaten en voordat hij een ander lichaamsdeel van de 
serveerder raakt of op de grond valt. 
12.4.2. De serveerder moet de bal binnen acht seconden na het fluitsignaal voor opslag 
van de scheidsrechter raken (teken 11). 
12.4.3. De opslag die voor het fluitsignaal van de scheidsrechter wordt uitgevoerd, moet 
ongeldig worden verklaard en opnieuw worden genomen. 
 
12.5 Opslagpoging 
Het begrip opslagpoging bestaat niet meer. Binnen acht seconden na het fluitsignaal moet 
de serveerder de bal voor een opslag raken. Een tweede kans om een opslag te nemen 
omdat bijvoorbeeld de bal verkeerd is opgegooid, krijgt de serveerder niet. 
 
12.6 Schermen 
12.6.1. De spelers van de ploeg aan opslag mogen de serveerder of de baan van de bal 
niet door een scherm (individueel of gezamenlijk) aan het zicht van de tegenpartij 
onttrekken. 
12.6.2. Individueel scherm: een speler van de ploeg aan opslag maakt een individueel 
scherm als hij op het moment van de opslag de armen beweegt, springt, zich zijdelings 
beweegt enz. en de bal over hem heen wordt opgeslagen. 
12.6.3. Groepsscherm: een ploeg maakt een groepsscherm als de serveerder door een 
groepje van twee of meer ploeggenoten  aan het gezicht wordt onttrokken en de bal over 
hen heen wordt opgeslagen. 
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12.7 Opslagfouten 
12.7.1. Opslagfouten: zelfs als de tegenpartij een opstellingsfout maakt, leiden de 
volgende fouten tot opslagwisseling (regel 12.8.1.): 
de serveerder: 
a. houdt de opslagvolgorde niet aan (regel 12.2) 
b. voert de opslag niet op de juiste manier uit (regel 12.4) 
c. schendt de voorwaarden van de opslag (regel 12.5). 
12.7.2. Opslagfouten na het slaan van de bal: nadat de bal correct is geslagen, wordt de 
opslag tenzij een speler een opstellingsfout maakt, toch als fout aangemerkt, als de bal 
(regel 12.8.2.): 
a. een speler van de ploeg aan opslag raakt of het verticale vlak van het net niet passeert 
b. ´uit` gaat (regel 8.4) 
c. over een individueel of groepsscherm gaat (regel 12.6). 
 
12.8 Opslagfouten en opstelling 
12.8.1. Wanneer de serveerder een opslagfout (foute uitvoering, onjuiste opslagvolgorde 
enz.) maakt en de tegenpartij een opstellingsfout maakt, wordt de opslagfout als zodanig 
bestraft. 
12.8.2. Als daarentegen de opslag juist is uitgevoerd, maar daarna een fout wordt 
gemaakt (bal ´uit`, schermen enz.) wordt de opstellingsfout aangemerkt als eerste te zijn 
gemaakt en als zodanig bestraft. 
 

Regel 13 Aanvalsslag 
 
13.1 Aanvalsslag 
13.1.1. Met uitzondering van de opslag en het blok worden alle handelingen die de bal 
naar het veld van de tegenpartij doen gaan, als aanvalsslag aangemerkt. 
13.1.2. Bij een aanvalsslag mag de bal met de vingertoppen worden ´geplaatst` mits de 
aanraking kort is en de bal niet door de hand wordt begeleid. 
13.1.3. Een aanvalsslag is voltooid zodra de bal het verticale vlak van het net geheel is 
gepasseerd of door een tegenstander is aangeraakt. 
 
13.2 Beperkingen bij de aanvalsslag 
13.2.1. Een voorspeler mag op elke hoogte een aanvalsslag voltooien mits hij hierbij de 
bal binnen de eigen speelruimte raakt, met uitzondering van de situatie vermeld in regel 
13.2.4. 
13.2.2. Een achterspeler mag van achter de voorzone op elke hoogte een aanvalsslag 
voltooien: 
a. bij zijn afzet mag (mogen) zijn voet(en) de aanvalslijn of het verlengde ervan niet 

aanraken of overschrijden. 
b. Na de aanvalsslag mag hij in de voorzone (regel 1.4.1.) of het verlengde ervan op de 

grond komen. 
13.2.3. Een achterspeler mag vanuit de voorzone eveneens een aanvalsslag voltooien 
indien, op het moment van raken ervan, enig deel van de bal lager dan de bovenkant van 
het net is. 
13.2.4. Geen van de spelers mag vanuit de voorzone of het verlengde ervan een 
aanvalsslag uitvoeren op een door de tegenpartij opgeslagen bal als, op het moment van 
raken ervan, de bal geheel boven nethoogte is. 
 
13.3 Fouten bij de aanvalsslag 
a. een speler raakt de bal in de speelruimte van de tegenpartij (regel 13.2.1.) 
b. een speler slaat de bal ´uit` (regel 8.4) 
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c. een achterspeler voltooit vanuit de voorzone een aanvalsslag, terwijl op het moment 
van raken de bal geheel boven de bovenkant van het net is (regel 13.2.3.) 

d. een speler voltooit een aanvalsslag op een door de tegenpartij opgeslagen bal, terwijl 
deze in de voorzone geheel boven nethoogte is (regel 13.2.4.) 

 
Regel 14  Blok 
 
14.1 Blokkeren 
14.1.1. Blokkeren is een handeling van spelers vlak bij het net om boven de netrand de 
bal, die uit het veld van de tegenstander komt, te onderscheppen. 
14.1.2. Blokpoging: als de bal bij de blokhandeling niet wordt aangeraakt, geldt dit als een 
blokpoging 
14.1.3. Voltooid blok: als de bal door een blokkeerder wordt aangeraakt, is er sprake van 
een voltooid blok. Alleen voorspelers mogen aan een dergelijk blok deelnemen. 
14.1.4. Groepsblok: van een groepsblok is sprake als de blokhandeling wordt uitgevoerd 
door twee of drie spelers die dicht bij elkaar staan. Een groepsblok is voltooid als een van 
deze spelers de bal aanraakt. 
 
14.2 Aanraken van de bal bij het blokkeren 
14.2.1. Opeenvolgende aanrakingen (snel na elkaar) door een of meerdere blokkeerders 
zijn toegestaan mits deze aanrakingen tijdens dezelfde actie plaats vinden. 
14.2.2. Deze aanrakingen mogen geschieden met elk deel van het lichaam. 
 
14.3 Over het net heen blokkeren 
Tijdens het blokkeren mogen de spelers met de handen en armen over het net heen 
komen mits hierbij de tegenpartij niet in haar spel wordt beïnvloed. Het is derhalve niet 
toegestaan de bal over het net heen aan te raken voordat de aanvalsslag van de 
tegenpartij is uitgevoerd. 
 
14.4 Blok en aanrakingen door de ploeg 
14.4.1. Het aanraken van de bal door een blok telt niet mee als aanraking door de ploeg 
(regel 9.1). Na een aanraking door een blok mag de ploeg bij het naar de tegenpartij 
terugspelen van de bal deze dus nog driemaal aanraken. 
14.4.2. Na een blok mag elke speler, ook als hij tijdens het blokkeren de bal heeft 
aangeraakt, deze als eerste weer spelen. 
 
14.5 Blokkeren van de opslag 
De opslag van de tegenpartij mag niet worden geblokkeerd. 
 
14.6 Fouten bij het blokkeren 
Een blokkeerder maakt een fout als: 
a. hij de bal over het net aanraakt voor of gelijktijdig met de aanvalsslag van de 

tegenpartij (regel 14.3) 
b. hij als achterspeler een blok voltooit of deelneemt aan een voltooid blok (regel 14.1.3. 

en 14.1.4.) 
c. hij de opslag van de tegenpartij blokkeert (regel 14.5) 
d. de bal na het blokkeren ´uit` gaat (regel 8.4) 
e. hij de bal buiten een antenne om over het net heen blokkeert. 
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Hoofdstuk V   Spelonderbrekingen en spelophouden 
  
Regel 15 Reglementaire spelonderbrekingen 
De reglementaire spelonderbrekingen zijn de time-outs en de spelerswisselingen. 
 
15.1 Aantal reglementaire onderbrekingen 
Elke ploeg heeft recht op ten hoogste twee time-outs en zes spelerswisselingen per set. 
 
15.2 aanvragen van reglementaire onderbrekingen 
15.2.1. Spelonderbrekingen mogen uitsluitend door de coach of de aanvoerder in het veld 
worden aangevraagd. De aanvraag geschiedt door het zichtbaar met de hand maken van 
het betreffende teken (teken 4) als de bal uit het spel is en voor het fluitsignaal voor 
opslag. 
15.2.2. Spelerswisselingen mogen uitsluitend door de coach of de aanvoerder in het veld 
worden aangevraagd. De aanvraag geschiedt door het zichtbaar met de hand maken van 
het betreffende teken (teken 5) als de bal uit het spel is en voor het fluitsignaal voor 
opslag. 
 
15.3 Opeenvolging van onderbrekingen 
15.3.1. Per ploeg mogen opeenvolgend, zonder dat het spel tussentijds hervat behoeft te 
worden, een of twee time-outs en een spelerswisseling plaats vinden. 
15.3.2. Een ploeg mag echter niet twee spelerswisselingen na elkaar aanvragen zonder 
dat het spel tussentijds is hervat. Twee of meer spelers mogen tijdens dezelfde 
onderbreking worden vervangen (regel 7.1.1.). 
 
15.4 Time-outs 
Een time-out duurt 30 seconden. 
 
15.5 Onjuiste verzoeken 
15.6.1. Het is onjuist een onderbreking aan te vragen: 
a. tijdens een rally dan wel op het moment van of na het fluitsignaal voor opslag (regel 

15.2.1.) 
b. door een lid van de ploeg die daartoe niet gerechtigd is (regel 15.2.1.) 
c. ten behoeve van een spelerswisseling voordat het spel na een vorige spelerswisseling 

is hervat (regel 15.3.2.) 
d. nadat het toegestane aantal time-outs en spelerswisseling (regel 15.1) is benut. 
15.6.2. Ieder onjuist verzoek dat het spel niet beïnvloedt of ophoudt, moet worden 
afgewezen, waarbij –behalve in het geval van herhaling in dezelfde set- geen verdere 
maatregel wordt opgelegd (regel 16.1.d.). 
 
Regel 16 Spelophouden 
 
16.1 Vormen van spelophouden 
Onjuist gedrag van een ploeg, waardoor een spelhervatting wordt vertraagd, wordt 
beschouwd als spelophouden. Hiertoe wordt onder meer gerekend: 
a. te lang laten duren van een spelerswisseling 
b. andere spelonderbrekingen laten voortduren na gemaand te zijn het spel te hervatten 
c. aanvragen van een onreglementaire spelerswisseling (regel 7.4) 
d. herhalen van een onjuist verzoek in dezelfde set (regel 15.6.2.) 
e. ophouden van het spel door een veldspeler. 
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16.2 Maatregelen bij spelophouden 
16.2.1. De maatregel van een waarschuwing of bestraffing wegens spelophouden geldt 
voor de ploeg. 
16.2.2. De eerste maal spelophouden door een ploeg in een set leidt tot een 
waarschuwing wegens spelophouden. 
16.2.3. De tweede en daarop volgende malen spelophouden, van welke vorm dan ook, 
door enige speler of ander lid van de ploeg in dezelfde set betekenen een fout en leiden 
tot een bestraffing wegens spelophouden. Het gevolg hiervan is hetzelfde als bij verlies 
van een rally. 
 
Regel 17 Uitzonderlijke spelonderbrekingen 
 
17.1 Blessure 
17.1.1. Bij een ernstig ongeval moet de scheidsrechter als de bal in het spel is, het spel 
onmiddellijk stopzetten en toestaan dat op het veld medische hulp wordt verleend. De rally 
wordt daarna overgespeeld. 
17.1.2. Als een geblesseerde speler niet reglementair of uitzonderlijk kan worden 
vervangen (regels 7.1 en 7.2) wordt aan de speler een pauze van drie minuten voor 
herstel toegestaan, voor dezelfde speler echter slechts eenmaal in de wedstrijd. Als de 
speler niet verder kan spelen en niet kan worden vervangen, mag de ploeg met minder 
dan zes spelers de wedstrijd voltooien (regel 6.3.1.). 
 
17.2 Beïnvloeding van buitenaf 
Als het spel door een van buitenaf komende oorzaak wordt beïnvloed, moet het spel 
worden stilgelegd en moet de rally worden overgespeeld. 
 
17.3 Lang durende onderbrekingen 
17.3.1. Als door onvoorziene omstandigheden het spel wordt onderbroken, nemen 
scheidsrechter, wedstrijdorganisatie en/of zaalbeheerder maatregelen om de normale 
toestand te herstellen. 
17.3.2. Wanneer de normale toestand niet kan worden hersteld, blijven de reeds 
gespeelde sets gehandhaafd. Een onderbroken set wordt op een nader te bepalen datum 
in zijn geheel opnieuw gespeeld voorafgaand aan eventueel nog verder te spelen sets. 
 
Regel 18 Pauzes en wisselen van speelveld 
 
18.1 Pauzes 
Alle pauzes tussen de sets duren drie minuten. In dit tijdsbestek moet de wisseling van 
speelveld plaats vinden. 
 
18.2 Wisselen van speelveld 
De ploegen wisselen na elke set van speelveld. De andere leden van de ploeg wisselen 
van spelersbank (teken 3). 
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Hoofdstuk VI  Gedrag van de spelers 
 

Regel 19 Voorschriften voor het gedrag 
 
19.1 Sportief gedrag 
19.1.1. De deelnemers worden geacht de in dit reglement opgestelde regels te kennen en 
deze strikt na te komen. 
19.1.2. De deelnemers moeten de beslissingen van de scheidsrechter sportief aanvaarden 
zonder daarover in discussie te gaan. In geval van twijfel mag alleen via de aanvoerder in 
het veld opheldering worden gevraagd. 
19.1.3. De deelnemers moeten zich onthouden van handelingen en gedragingen die tot 
doel hebben de beslissingen van de scheidsrechter te beïnvloeden of fouten van hun 
ploeg te verbergen. 
 
19.2 Fair play 
19.2.1. De deelnemers moeten zich hoffelijk en behoorlijk in de geest van ´fair play` 
gedragen, niet alleen jegens de scheidsrechter, maar ook jegens de tegenpartij, 
ploeggenoten en toeschouwers. 
19.2.2. Gedurende de wedstrijd is communicatie tussen de leden van de ploeg toegestaan 
(regel 4.2.2.b.). 
 
Regel 20 Wangedrag 
 
20.1 Wangedrag 
20.1.1. Incorrect gedrag door een lid van de ploeg jegens de scheidsrechter, 
tegenstanders, ploeggenoten en toeschouwers wordt afhankelijk van de ernst ervan in vier 
groepen onderverdeeld. 
20.1.2. Onsportief gedrag: redetwisten, intimidatie enz. 
20.1.3. Onbehoorlijk gedrag: handelingen tegen de goede manieren of tegen de morele 
beginselen, blijk geven van minachting 
20.1.4. beledigend gedrag: lasterlijke en beledigende woorden en/of gebaren 
20.1.5. agressief gedrag: lichamelijke aanval of poging daartoe. 
 
20.2 Maatregelen bij wangedrag 
20.2.1. Afhankelijk van de ernst van het wangedrag ter beoordeling aan de scheidsrechter 
zijn de te nemen maatregelen:  
a. voor onsportief gedrag wordt geen strafmaatregel opgelegd, maar: 
- het betreffende lid van de ploeg wordt gewaarschuwd zich te onthouden van herhaling 

tijdens de wedstrijd 
- herhaald onsportief gedrag wordt elke keer bestraft als bij het verlies van een rally. 
b. bestraffing wegens wangedrag: voor onbehoorlijk gedrag wordt de ploeg bestraft als bij 

verlies van een rally. 
c. uit het veld sturen: 
- herhaald onbehoorlijk gedrag tijdens dezelfde wedstrijd wordt bestraft met uit het veld 

sturen 
- het lid van de ploeg dat wordt bestraft met uit het veld sturen moet de speelruimte en 

de spelersbank voor de rest van de set verlaten 
- voor de tweede maal uit het veld sturen van hetzelfde lid van de ploeg betekent altijd 

diskwalificatie 
d. diskwalificatie: uitsluiting voor de rest van de wedstrijd. 
- beledigend of agressief gedrag wordt bestraft met diskwalificatie 



 17 

- het lid van de ploeg dat wordt bestraft met diskwalificatie moet de speelruimte en de 
spelersbank voor de rest van de wedstrijd verlaten. 
 

Tabel van maatregelen   

onsportief gedrag 1
e
 keer

 waars
chuwing 

herhaling voorkomen, geen straf 

 2
e
 keer

 bestra
ffing 

als verlies van een rally 

 3
e
 keer  uit het 

veld sturen 
voor rest set speelruimte en bank verlaten 

 4
e
 keer

 diskw
alificatie 

voor rest wedstrijd speelruimte en bank verlaten 

onbehoorlijk gedrag 1
e
 keer

 bestra
ffing 

als verlies van een rally 

 2
e
 keer uit het 

veld sturen 
voor rest set speelruimte en bank verlaten 

 3
e
 keer

 diskw
alificatie 

voor rest wedstrijd speelruimte en bank verlaten 

beledigend gedrag 1
e
 keer

 diskw
alificatie 

voor rest wedstrijd speelruimte en bank verlaten 

agressief gedrag 1
e
 keer

 diskw
alificatie 

voor rest wedstrijd speelruimte en bank verlaten 

 

20.3 Toepassing van maatregelen 
20.3.1. Herhaling van wangedrag door hetzelfde lid van de ploeg tijdens dezelfde wedstrijd 
wordt trapsgewijs bestraft zoals aangegeven in de tabel van maatregelen (regel 20.2). 
Gedurende de wedstrijd kan de scheidsrechter nooit een lagere strafmaatregel opleggen 
aan een lid van de ploeg. Alleen een trapsgewijs hogere straf kan worden gegeven. 
20.3.2. Diskwalificatie wegens beledigend of agressief gedrag kan zonder voorafgaande 
maatregel plaats vinden. 
 
20.4 Wangedrag voor en tussen de sets 
Elk wangedrag dat voorvalt voor of tussen de sets wordt bestraft overeenkomstig regel 
20.2. De maatregelen worden in de volgende set toegepast. 
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Deel II  de scheidsrechter, zijn verantwoordelijkheden en 
officiële tekens 
 

Hoofdstuk VII  de scheidsrechter en de teller 
 
Regel 21 Scheidsrechterskorps en procedures 
 
21.1 Samenstelling 
Het scheidsrechterskorps bij een wedstrijd bestaat minimaal uit een scheidsrechter en een 
teller. 
 
21.2 Procedures 
21.2.1. Alleen de scheidsrechter mag tijdens een wedstrijd fluiten: 
a. de scheidsrechter fluit voor de opslag waarmee de rally begint 
b. de scheidsrechter fluit voor het eind van de rally, indien hij er zeker van is dat er een 

fout is gemaakt en hij de aard hiervan heeft vastgesteld of in geval er een bijzonder 
voorval plaats vindt. 

21.2.2. De scheidsrechter mag, als het spel is onderbroken, fluiten om aan te geven dat hij 
een verzoek van een ploeg inwilligt of afwijst. 
21.2.3. Direct nadat de scheidsrechter fluit om het eind van de rally aan te geven, moet hij 
door middel van officiële tekens aangeven: 
a. de ploeg die gaat opslaan (teken 2) 
b. de aard van de geconstateerde fout (tekens 6 tot en met 25) 
c. de speler die een fout maakte. 
 
Regel 22 Scheidsrechter 
 
22.1 Plaats 
De scheidsrechter vervult zijn taken zittend of staand op een stoel/platform, die/dat bij een 
van de uiteinden van het net is geplaatst. De ooghoogte moet ongeveer 50 centimeter 
boven de bovenkant van het net zijn. 
 
22.2 Bevoegdheden 
22.2.1. De scheidsrechter leidt het spel van het begin tot het einde. Hij staat boven alle 
officials en de leden van de ploegen. Tijdens de wedstrijd zijn de beslissingen van de 
scheidsrechter onherroepelijk. 
22.2.2. De scheidsrechter heeft het recht over alle zaken betreffende het spel te beslissen 
met inbegrip van die zaken waarin de spelregels niet voorzien. 
22.2.3. De scheidsrechter staat geen enkele discussie over zijn beslissingen toe. Op 
verzoek van de aanvoerder in het veld geeft hij echter uitleg over de toepassing en 
interpretatie van de spelregels, op grond waarvan hij zijn beslissing heeft genomen. 
22.2.4. De scheidsrechter beslist voor en tijdens de wedstrijd of de speelruimte, de 
uitrusting en de omstandigheden aan de voorschriften voldoen. 
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22.3 Verantwoordelijkheden 
22.3.1. Voor de wedstrijd moet de scheidsrechter: 
a. de toestand van de speelruimte, de ballen en de overige voorzieningen controleren 
b. in aanwezigheid van de officiële aanvoerders de toss verrichten 
c. het inspelen door de ploegen controleren 
22.3.2. Tijdens de wedstrijd is alleen de scheidsrechter bevoegd: 
a. op te treden tegen wangedrag en spelophouden 
b. te beslissen met betrekking tot: 
- opslagfouten en opstellingsfouten van de ploegen, met inbegrip van schermen 
- fouten bij het spelen van de bal 
- fouten boven het net en aan de bovenkant daarvan 
c. spelonderbrekingen toe te staan, de tijdsduur daarvan te controleren en onjuiste 

verzoeken af te wijzen 
22.3.3. De scheidsrechter houdt toezicht: 
a. op het werk van de teller 
b. op het gedrag van de leden van de ploegen die op de spelersbank zitten 
c. op het aantal gebruikte time-outs en spelerswisselingen van beide ploegen en licht als 

het de tweede time-out of de vijfde en zesde spelerswisseling betreft de ploegen 
daarover in. 

 
Regel 23 Teller 
 
23.1 Plaats 
De teller vervult zijn taken aan de andere kant van het veld, tegenover de scheidsrechter. 
 
23.2 Verantwoordelijkheden 
23.2.1. De teller houdt op een overzichtelijk, voor beide teams goed leesbaar, telbord de 
door de ploegen gemaakte punten bij. 
23.2.2. De teller noteert op het wedstrijdformulier de per set aangevraagde en toegekende 
time-outs. 
23.2.3. De teller noteert aan het einde van de set de eindstand van die set en aan het 
einde van de wedstrijd de eindstand van de wedstrijd op het wedstrijdformulier. 
23.2.4. De teller draagt zorg voor ondertekening van het wedstrijdformulier door de 
aanvoerders van beide ploegen en door de scheidsrechter. 
 

Hoofdstuk VIII  De officiële tekens 
 
Regel 24 Officiële tekens 
 
24.1 Tekens met de hand gegeven door de scheidsrechter (zie bijlage I) 
a. de scheidsrechter wijst de ploeg aan die gaat opslaan (teken 2) 
b. de scheidsrechter geeft door het met de hand geven van het officiële teken de aard 

van de fout waarvoor is gefloten of van de toegestane spelonderbreking op de volgens 
wijze aan. Het teken wordt gedurende een ogenblik aangehouden. Als het met een 
hand wordt gegeven, gebeurt dit met de hand aan de kant van de ploeg die een fout 
maakte of de ploeg die een spelonderbreking aanvroeg 

c. de scheidsrechter wijst tenslotte de speler aan die de fout maakte of de ploeg die de 
spelonderbreking aanvroeg. 
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Deel III   algemeen 
 

Hoofdstuk IX  Tenslotte  
 

25.1 Tenslotte 
Waar in dit reglement wordt gesproken over hij, hem of zijn kan tevens worden gelezen zij, 
haar of haar. 
 

Hoofdstuk X   Alfabetisch register 
Aanraken net 
- net aanraken door bal 
- net aanraken door speler 
Aanvalsslag 
- aanvalsslag door achterspeler 
- aanval slagfouten 
- begrip aanvalsslag 
- beperkingen aanvalsslag 
- hand over net na aanvalsslag 
- niet onderbreken aanvalsslag 
- plaatsbal 
- voltooide aanvalsslag 
Aanvoerder 
- aanvoerder in het veld 
- aanvragen spelerswisseling 
- aanvragen time-out 
- officiële aanvoerder 
- verrichten toss 
Bal 
- aanraking van het lichaam 
- aantal keer aanraken bal 
- bal in 
- bal in het net 
- bal in het spel 
- bal onder net door 
- bal uit 
- bal uit het spel 
- gelijktijdig aanraken bal 
- korte aanraking van de bal 
- netpassage bal 
- niet opzettelijk aanraken bal 
- opeenvolgende aanrakingen 
- opzettelijk aanraken bal 
- viermaal aanraken bal 
Beginopstelling 
Belijning 
- achterlijnen 
- breedte lijnen 
- grenslijnen 
- kleur lijnen 
- middenlijn 
- zijlijnen 
Blessure 
- pauze bij blessure 
- stopzetten wedstrijd bij blessure  
- speler onder net door 
 - vallend net 
- zijbanden 
Opslag 
- afspraken over opslag 
- beschikbare tijd opslag 
- blokkeren opslag tegenstander 

 
10 
11 

 
13 
13 
12 
13 
10 
10 
12 
12 

 
4 
5 
5 
4 
4 
 

9 
9 
8 

10 
8 

10 
8 
8 
9 
9 

10 
9 
9 
9 
9 
6 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

15 
15 
10 
10 

4 
 

4 
11 
14 

wissel wegens blessure 
Blokkeren 
- aanraken bal bij blokkeren 
- bal spelen na blokkeren 
- blokpoging 
- groepsblok 
- opslag tegenstander blokkeren 
- over net heen blokkeren 
- voltooid blok 
Coach 
- aanvragen spelerswisseling 
- aanvragen time-outs 
- maken opstelling 
- verblijfplaats in de zaal 
Controle materialen 
Doordraaien  
- doordraaien 
- fout bij doordraaien 
Dubbelfout 
Gedrag 
- agressief gedrag 
- beledigend gedrag 
- diskwalificatie 
- fair play 
- maatregelen bij wangedrag 
- onbehoorlijk gedrag 
- onsportief gedrag 
- sportief gedrag 
- strafmaatregelen 
- uit veld sturen voor set 
- uit veld sturen voor wedstrijd 
- wangedrag 
Inspelen 
- gelijktijdig inspelen 
- individueel inspelen per team 
- serveren 
- tijdsduur inspelen 
Net 
- aanraken door speler 
- aanraken net door bal 
- afmetingen 
- antennes 
- bal in het net 
- bal onder net door 
- hoogte 
- kapotte mazen  
- afwijkende maten  
- wisselen van speelveld 
Speelvloer  
- eigenschappen 
- vochtafzetting 
Spelers 

8 
 

13 
14 
13 
13 
14 
13 
13 

 
5 
5 
 

4 
4 
 

7 
7 
5 
 

16 
16 
17 
16 
17 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
16 

 
6 
6 
6 
6 
 

11 
10 

4 
4 

10 
10 

3 
10 

3 
16 

 
3 
3 
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- eerste opslag 
- ongeldige opslag 
- opslagfout 
- opslagpoging 
- opslagvolgorde blz. 6 
- schermen 
- toestemming voor opslag 
- uitvoeren van de opslag 
Opstelling 
- opslagvolgorde 
- opstellingsfout 
- opstelling van de ploeg 
- plaats serveerder 
- positie achterspelers 
- positienummering 
- positie voorspelers 
Passeerruimte 
- begrenzing passeerruimte bal 
Ploegen 
- verblijfplaats in de zaal 
- opstelling 
- samenstelling 
- uitrusting 
Protesten 
Punt 
- behalen van een punt 
Scheidsrechter 
- bevoegdheden 
- controle materialen 
- gebruik van tekens 
- plaats in zaal 
- procedures 
- toestemming voor opslag 
- toezicht op teller 
- verantwoordelijkheden 
Schermen 
- groepsscherm 
- individueel scherm 
Serveren 
- serveren bij inspelen 
Set 
- aantal sets 
- pauzes tussen sets 
- winnen van een set 
Speelfouten  
- gelijktijdig gemaakte fouten 
- gevolg speelfout 
- hulp bij spelen van bouwsel 
- hulp bij spelen van medespeler 
- twee of meer fouten 
- hulp bij voorkomen speelfout 
Speelruimte 
Speelveld  
- afmetingen  
- op en aanmerkingen 
- protesten 
Wisselspelers 
Zaal 
- afspraken over opslag 

11 
12 

7/12 
12 

6 
12 
11 
11 

 
6 

7/12 
6 
6 
6 
6 
6 
 

10 
 

4 
6 
4 
4 
5 
 

5 
 

18 
4 

19 
18 
18 
11 
19 
18 

 
12 
12 

 
6 
 

6 
16 

5 
 

5 
5 
9 
9 
5 
9 
3 
 

3 
5 
5 
6 
 

4 

- aantal 
- blootsvoets spelen 
- bril 
- bij het net 
- dragen voorwerpen 
- geven aanwijzingen 
- onder net door 
- over net heen reiken 
Spelersbank 
- geven van aanwijzingen 
- plaats van coach 
- plaats van wisselspelers 
- wisselen van spelersbank 
Spelerswisseling 
- maximale aantal wissels 
- maximale aantal wissels speler per set 
- onreglementaire spelerswissel 
- terugwisselen na eerdere wissel 
- uitzonderlijke spelerswissel 
- wissel van uit veld gezonden speler 
Spelonderbreking 
- aantal spelerswissels 
- aantal time-outs 
- aanvragen spelerswisselingen  
- aanvragen spelonderbrekingen 
- beïnvloeding van buitenaf 
- langdurende spelonderbreking 
- onjuist verzoek om spelonderbreking 
- opeenvolgende onderbrekingen 
- uitzonderlijke spelonderbrekingen 
Spelophouden 
- maatregelen bij spelophouden  
- vormen van spelophouden 
Staken wedstrijd  
- wegens gladde vloer 
Tekens 
- gebruik van tekens  
- lijst van officiële tekens                                 
bijlage I 
Teller 
- plaats in zaal 
- verantwoordelijkheden 
Time out 
- aantal time-outs 
- duur time-out 
Toss 
- recht van opslag 
- recht van speelveldkeuze 
- verrichten toss 
Vastgehouden bal 
Vochtafzetting 
Vrije zone  
- begrip vrije zone 
- betreden vrije zone tegenstander 
Wedstrijdformulier 
- ondertekenen 
Zones 
- opslagzone 
- voorzone 
- vrije zone 

6 
4 
4 

10 
4 
5 

10 
10 

 
5 
4 
4 

16 
 

7/14 
7 
8 
7 
8 
8 
 

14 
14 
14 
14 
15 
16 
15 
14 
15 

 
15 
15 

 
3 
 

19 
 
 

19 
19 

 
14 
14 

 
6/11 

6 
4 
9 
3 
 

3 
10 

 
5 
 

3 
3 
3 
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Deel IV     Bijlage 

01 
 

Toestemming voor de 

opslag 

Beweeg de armen 

horizontaal in de richting 

van de opslag 

02 
 

Team die de opslag 

krijgt 

Met de gestrekte arm naar 

het team wijzen die moet 

gaan opslaan 

03 
 

Wisselen van speelhelft 

De armen voor en achter het 

lichaam heffen en linksom 

rond het lichaam draaien 

04 
 

Time-Out 

De palm van de ene hand op 

de vingers van de verticaal 

gehouden andere hand 

leggen 

(T-vorm) 

05 
 

Spelerswissel 

Met de onderarmen 

rechtsom een draaiende 

beweging om elkaar heen 

maken 

06 
 

Wangedrag 

Voor een bestraffing: 

Indien aanwezig gele kaart 

tonen, anders mondeling 

meedelen 

07 
 

Uit het veld sturen 

Voor uit het veld sturen: 

Indien aanwezig rode kaart 

tonen, anders mondeling 

meedelen 
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08 
 

Diskwalificatie 

Voor diskwalificatie: 

Indien aanwezig 

tegelijkertijd de gele en de 

rode kaart tonen, anders 

mondeling meedelen 

09 
 

Einde van de set of 

wedstrijd 

De onderarmen met open 

handen voor de borst 

kruisen 

10 
 

De bal is bij de opslag 

niet opgegooid of 

losgelaten 

De gestrekte arm, met de 

handpalm naar boven, 

opheffen 

11 
 

Te laat opslaan 
Acht gespreide vingers 

omhoog steken 

12 
 

Verboden blok / 

scherm 

De beide armen met de 

handpalmen naar voren, 

verticaal omhoog steken. 

13 
 

Opstellingsfout / 

doordraaifout 

Met de wijsvinger een 

draaiende beweging maken 

14 
 

Bal “in” 

Met de gestrekte arm en 

open hand naar de grond 

wijzen 
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15 
 

Bal „uit” 

De onderarmen verticaal 

heffen, de handen open en 

met de handpalmen naar 

het lichaam gekeerd 

16 
 

Vastgehouden bal 

De onderarmen met de 

handpalm naar boven 

langzaam omhoog brengen 

17 
 

Tweemaal raken 
Twee gespreide vingers 

omhoog steken 

18 
 

Viermaal spelen 
Vier gespreide vingers 

omhoog steken 

19 
 

Het net wordt 

aangeraakt door een 

speler of 

als de bal uit de opslag 

het net raakt en niet in 

het spel blijft 

Afhankelijk van de fout de 

bovenband of de zijkant van 

het net aanraken 

20 
 

Over het net reiken 

Een hand, met de handpalm 

naar beneden, boven het net 

brengen 

21 
 

Aanvalslag door  

achterspeler op opslag 

van  tegenpartij 

Met de onderarm, met de 

hand open, een beweging 

van boven naar beneden 

maken 

  



 25 

22 
 

Veld van de 

tegenpartij aanraken 

of de bal gaat onder 

het net door 

De middenlijn aanwijzen 

23 
 

Dubbelfout: opslag 

opnieuw uitvoeren 

De beide duimen verticaal 

omhoog steken 

24 
 

Bal is aangeraakt 

Met de handpalm van de 

ene hand over de vingers 

van de verticaal 

gehouden andere hand 

strijken 

25 
 

Spel ophouden 

Met de vingers 

(waarschuwing) of indien 

aanwezig de gele kaart 

(bestraffing) naar de pols 

wijzen. Indien geen gele 

kaart aanwezig dan 

mondeling meedelen 

 


