
VC Geldrop Heren Recreanten Competitie

Handleiding voor de scheidsrechters Eindhoven juni 2020

 1 Programma
1.1. Noteer de door u te fluiten wedstrijden, controleer hiervoor het gehele 

programma. Via de website is het overzicht van te fluiten wedstrijden eenvoudig 
beschikbaar.

1.2. Lees het verslag van de plenaire vergadering i.v.m. eventuele wijzigingen van 
de spelregels.

 2 Bij verhindering
2.1. Zoek in eigen vereniging een vervanger van voldoende niveau.

2.2. Als in de eigen vereniging geen oplossing gevonden wordt, raadpleeg dan de 
adressenlijst van de scheidsrechters en vraag een gelijkwaardige scheidsrechter
de wedstrijd te fluiten.

Wijzigingen doorgeven aan de wedstrijdleiding.

2.3. Komt er onverhoopt geen scheidsrechter dan kan er, met wederzijds 
goedvinden van de aanvoerders, een scheidsrechter worden aangesteld.

2.4. Niet opkomen van de scheidsrechter wordt beboet. Zie voor de straf punt 3.4 
van de gedragsregels.

 3 Het leiden van de wedstrijd
3.1. Controleer de hoogte en de spanning van het net.

3.2. Bepaal, met de aanvoerders, de keuze van de wedstrijdbal.

3.3. Vraag voor de wedstrijd of er sprake is van een eindtijd. Als hiervan sprake is 
zorg er dan voor dat de tegenstander op de hoogte is. Ook is er dan, in de 
laatste 5 minuten van de wedstrijd, geen time-out of wissel meer toegestaan en 
moet er op de afgesproken eindtijd ook gestopt worden.

3.4. Is bij het bereiken van de eindtijd de wedstrijd nog niet uitgespeeld, dan geldt de
bereikte stand als eindstand. Vermeld dit op het wedstrijdformulier.

3.5. Voor het begin van de wedstrijd wordt er niet getost. De bezoekende vereniging 
heeft de keuze tussen opslag of veld. De keuze voor opslag houdt in zelf 
serveren of service opvangen. De thuisspelende vereniging krijgt de andere 
keuze.

3.6. De scheidsrechter leidt het spel van begin tot einde. Hij staat boven alle officials 
en de leden van de teams. Tijdens de wedstrijd zijn de beslissingen van de 
scheidsrechter onherroepelijk. 

3.7. De scheidsrechter neemt beslissingen die worden geaccepteerd door de teams. 
Alleen de aanvoerders kunnen uitleg vragen over de toepassing en interpretatie 
van de spelregels op grond waarvan hij de beslissing heeft genomen. Dit moet 
echter beperkt blijven.
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3.8. De thuisclub zorgt voor een correct tellende teller.

3.9. Aanwijzingen of aanmoedigingen mogen vanaf de zijkant gegeven worden.

3.10. Controleer het wedstrijdformulier en teken dit nadat de aanvoerders hebben 
getekend.

3.11. Als er tijdens de wedstrijd problemen zijn ontstaan meldt de scheidsrechter dit 
zelf aan de wedstrijdleiding (telefonisch of schriftelijk).

 4 Spelregels
4.1. Er wordt gespeeld volgens de Nevobo spelregels met uitzondering van:

 4.1.1 Voetfouten: Als het veld van de tegenstander met de voet wordt geraakt is dit
een voetfout.

 4.1.2 Er mag met 5 spelers worden begonnen met een wedstrijd. Zie ook de 
gedragsregels punt 4.2

4.2. Een wedstrijd bestaat uit vier sets. Een set eindigt als een van de teams 25 
punten heeft gescoord. Bij een stand van 24-24 wordt er doorgespeeld tot er 
een verschil van twee punten is bereikt. Is bij het bereiken van de eindtijd de 
wedstrijd nog niet uitgespeeld, dan geldt de bereikte stand als eindstand van de 
betreffende set.

4.3. Per gewonnen set verdient het team 1 wedstrijdpunt. 

 5 Algemene regels
5.1. De scheidsrechter probeert zoveel mogelijk te fluiten passend bij het niveau van 

de wedstrijd.

5.2. Technisch mindere teams in de lagere klassen wordt meer speelruimte 
gegeven.

5.3. Er mogen dames worden opgesteld.

5.4. Wanneer gespeeld moet worden in een te kleine zaal, mag met een voet in het 
veld worden opgeslagen. De scheidsrechter bepaalt dit in overleg met de beide 
aanvoerders voordat de wedstrijd is begonnen.

5.5. Voor de wedstrijd geven beide teams elkaar een hand bij het net, ook de 
scheidsrechter neemt hier aan deel. Voor de wedstrijd wensen beide teams 
elkaar en de scheidsrechter een prettige wedstrijd.

 6 De Libero
6.1. De aanwijzing van de Libero

 6.1.1 De Libero wordt vooraf aan de scheidsrechter kenbaar gemaakt.

 6.1.2 De Libero mag niet de officiële aanvoerder en niet de aanvoerder in het veld 
zijn.
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Commentaar:

▪ De Libero kan wel als coach / assistent-coach optreden.

6.2. De uitrusting

 6.2.1 De Libero moet een andere kleur tenue dragen in contrast met de overige 
spelers van de ploeg.

Commentaar:

▪ Indien de ploeg speelt in een donker tenue, dan moet de Libero spelen in 
een licht tenue en omgekeerd.

▪ Het contrast moet zodanig zijn, dat de scheidsrechter direct kan zien wie de 
Libero is.

▪ Er moet een duidelijk kleurverschil zijn.

6.3. Acties waarbij een Libero betrokken is

 6.3.1 Het spelen:

 6.3.1.1 De Libero mag iedere speler in het achterveld vervangen

 6.3.1.2 De Libero mag enkel als achterspeler optreden en heeft niet het recht 
om een voltooide aanvalsslag uit te voeren vanuit welke positie dan ook 
(zowel speelveld als vrije zone), als op het moment van het raken van de 
bal, deze geheel boven de netrand is.

 6.3.1.3 De Libero mag niet serveren, blokkeren of een blokpoging 
ondernemen.

 6.3.1.4 Als een Libero de bal bovenhands speelt in de voorzone of in het 
verlengde daarvan, mag de bal niet aangevallen worden, indien deze 
volledig hoger dan de netrand is. Indien de Libero hetzelfde doet vanuit 
een positie achter de voorzone (of het verlengde daarvan), mag op deze 
bal normaal aangevallen worden.

Commentaar:

▪ Een spelactie, nadat de Libero de bal gespeeld heeft, kan fout zijn, 
afhankelijk van hoe (bovenhands) en waar (in de voorzone of verlengde 
daarvan én geheel boven nethoogte) de Libero de bal speelt. Maar ook 
afhankelijk van waar (volledig boven nethoogte) de volgende speler de bal 
raakt.

▪ De positie/plaats van de voeten is bepalend, niet de bal !

▪ De scheidsrechter moet fluiten voor verboden aanvalsslag en de aanvaller 
aanwijzen.

 6.3.2 Vervangen van spelers:

 6.3.2.1 Vervangen van spelers waarbij een Libero betrokken is, wordt niet 
geteld als een reguliere spelerswissel.

 6.3.2.2 Het aantal vervangingen is onbeperkt maar er moet minstens één rally
tussen elke twee vervangingen met een Libero hebben plaatsgevonden.
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 6.3.2.3 De Libero kan enkel weer vervangen worden door de speler die hij 
vervangen heeft.

Commentaar:

▪ Als de Libero is vervangen, moet hij tenminste één rally wachten, voordat hij 
weer een speler mag vervangen.

 6.3.3 Het aanwijzen van een nieuwe Libero.

 6.3.3.1 Met toestemming van de eerste scheidsrechter kan, in geval dat de 
aangewezen Libero geblesseerd raakt, de coach of de aanvoerder in het 
veld een nieuwe Libero aanwijzen. Deze nieuwe Libero mag iedere 
andere speler zijn, die niet in het veld staat op het moment van de nieuwe
aanwijzing.

 6.3.3.2 De geblesseerde Libero mag gedurende de rest van de wedstrijd niet 
meer terugkeren in het veld.

 6.3.3.3 De nieuw aangewezen Libero mag, gedurende de rest van die 
wedstrijd, enkel nog als Libero fungeren.

Commentaar:

▪ De nieuw aangewezen Libero moet ook een tenue met andere hoofdkleur of 
kleurontwerp dragen dan dat van de overige spelers.
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