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Veranderingen Spelregels en HIA 2019-2020 

1e Divisie en lager 

spelregel 

Spelregels en HIA 1e divisie en lager 
Opmerking 

In het rood zijn de nieuwe veranderingen 

1.5 De temperatuur mag niet lager zijn dan 16C en niet hoger dan 26C. Aanpassing 
tekst 
’19-‘20 

2.2 1e commentaar: 
Op de boven- en onderrand van het net mag reclame zijn aangebracht. 
Er mag eventueel ook óp het net reclame worden aangebracht. De 
mazen van het net mogen, bij die reclame op het net, dan niet minder 
zijn dan 4,5x4,5 cm. 
2e commentaar 
Het is in de eerste en tweede divisie niet toegestaan dat er een staaf 
(hout, glasfiber of een buigzame staaf van een ander materiaal) 
onbeschermd aan de zijkant van het net zit.  
In de regiowedstrijden zijn netten met houtenstokken wél toegestaan. 
3e commentaar: 
Het net kan wel gespannen worden met behulp van glasfiber of 
buigzame staaf van een ander materiaal, wanneer deze in een 
volledig afgeschermde bies aan of in de zijkant van het net bevestigd 
is. 

Aanpassing 
i.v.m. de 
productie 
van netten  
 
 
Aangepast 
Commentaar 
 
 
 
Nieuw 
Commentaar 
’19-‘20 

4.3.3.1 Het nummer aan de borstzijde moet op het shirt zijn aangebracht. Het 
nummer op de rugzijde moet in het midden zijn aangebracht. De kleur 
en de helderheid van de nummers moeten contrasteren met de kleur 
en helderheid van de shirts. 

Hoeft niet 
perse meer 
in het 
midden 

5.1.1.2 1e commentaar: 
De aanvoerder in het veld mag aan de (2e) scheidsrechter vragen om 
de opstelling van zijn team te verifiëren. Dergelijke controles moeten 
kort, zakelijk en zonder discussies plaatsvinden. Indien hierbij door een 
van de officials foutieve informatie wordt verstrekt zal, ………… 

Aanpassing  
Commentaar 
’19-‘20 

5.2.2.1 voor iedere set , indien er een 2e scheidsrechter aanwezig is, het naar 
behoren ingevulde en ondertekende opstellingsbriefje aan de teller of 
de 2e scheidsrechter overhandigen; 

Aanpassing 
spelregel 
’19-‘20 

5.2.2.1 2e commentaar: 
Wanneer er geen 2e scheidsrechter aanwezig is, is een 
opstellingsbriefje niet verplicht maar het noteren van de begin 
opstelling voor iedere set is wel verplicht.   

Nieuw 
commentaar 
’19-‘20 
 

6.4.2 2e commentaar: 
In aanvulling tot wat hierboven vermeld staat, worden de 
consequenties van te late aanwezigheid c.q. het niet opkomen vermeld 
in het Wedstrijdreglement. 

Nieuw 

commentaar 

’19-‘20 
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7.4 Op het moment dat de bal door de serveerder wordt geslagen, 
moeten alle spelers van het ontvangende team zich in hun 
servicevolgorde op hun eigen speelveld bevinden. 
Het serverende team maakt geen opstellingsfout als de spelers bij de 
service, ten opzichte van elkaar (links-rechts), niet in de juiste 
servicevolgorde staan. Deze spelers kunnen wel een opstellingsfout 
maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voor-achter. 

Geen 

opstellings-

fouten bij 

serverende 

team 

’19-‘20 
 

7.4.2.2 De spelers van het ontvangende team, moeten ten opzichte van de 
naast hen spelende speler opgesteld staan zoals in regel 7.4.1 is 
aangegeven. 

Aanpassing 

Spelregel 

’19-‘20 

7.4.3.2 een deel van een voet van iedere rechter- of linker speler van het 
ontvangende team (voor- of achterspeler) moet zich dichter bij de met 
hem corresponderende zijlijn bevinden dan de voet van de 
middenspeler in de eigen lijn. 

Aanpassing 

Spelregel 

’19-‘20 

7.5.4.2 Commentaar: 
Zie regel 7.7.2. Correctie van een opstellingsfout is alleen voor het 
einde van de lopende set mogelijk. 

Aanpassing 

commentaar 

7.7.2 Commentaar: 
Tot aan de start van een nieuwe set (of aan het einde van de 
wedstrijd) kunnen de scheidsrechters hun beslissing herzien als zij zich 
realiseren een foute beslissing genomen te hebben aangaande de 
toepassing van de spelregels. 

Aanpassing 

commentaar 

Zie 

Casebook 

7.5 

9.2.2 1e Commentaar: 
Internal pass: de 2e bal (set-up) die bovenhands met de vingers 
gespeeld wordt en die aan de eigen kant van het net blijft moet 
soepel beoordeeld worden, tenzij de bal gedragen of vastgehouden 
wordt. (2 x spelen door dezelfde speler, regel 9.1.1 en regel 9.3.4, 
horen hier niet bij!) 

Nieuw 

Commentaar 

’19-‘20 

11.2.2.2 Commentaar: 
Indien, in dit geval, de voeten weliswaar niet de grond raken maar zich 
wel geheel boven het speelveld van de tegenstander bevinden, is dit 
volgens regel 11.4.3 wel fout. 

Commentaar 

geheel 

vervallen 

’19-‘20 

11.4.3 Een speler raakt met een voet (of voeten) volledig het speelveld van de 
tegenstander aan. 

Aanpassing 

Spelregel 

’19-‘20 

12.7.2 1e en 2e commentaar: 

• Staat het serverende team in een foute servicevolgorde met 
betrekking tot voor-achter (regel 12.2) en maakt het andere team 
een opstellingsfout (regel 7.5.1), dan wordt dit het serverende team 
als fout aangerekend. 

• Het serverende team maakt geen opstellingsfout als de voor- en 

achterspelers bij de service, ten opzichte van elkaar links-rechts, niet 

Aanpassing 

Commentaar 

’19-‘20 

 

 

Aanpassing 

Commentaar 
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in de juiste servicevolgorde staan. Deze spelers kunnen wel een 

opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voor-

achter. 

 

’19-‘20 

 

15.5.2 3e commentaar: 
Voor De A-, B- en C-Jeugd Hoofdklasse, Topklasse, 1e klasse en 
lager geldt de wisselregel waarbij een speler meerdere malen kan 
worden gewisseld. (zie hiervoor 15.6.2 en commentaren) 
 

Aangepast 
Commentaar 
’19-‘20 
4e 
commentaar 
is vervallen 

15.6.2 5e commentaar: 

Een speler die via een reglementaire spelerwissel in de plaats is 

gekomen van een geblesseerde speler kan in die set niet meer 

reglementair gewisseld worden. Er is op zo’n moment geen sprake 

meer van een koppeling van twee spelers. Indien de geblesseerde 

speler in die set weer hersteld is kan deze natuurlijk weer wel terug 

gewisseld worden. 

Nieuw 

Commentaar 

’19-‘20 

15.11.2 Het eerste onjuiste verzoek dat het spel niet beïnvloedt of ophoudt, 
moet worden afgewezen, maar moet vermeld worden in het DWF “Live 
bijhouden” bij “Opmerkingen”  of op het DWF-formulier zonder verder 
consequenties. 
Relevante commentaren zijn eveneens aangepast. 

In DWF is er 
geen apart 
hokje voor 
onjuist 
verzoek 

 

5 DWF 

Voorbeeld van het formulier en aanvullende tekst 

 

HIA 
 

De HIA voor de 1e divisie en lager is gewijzigd. 

Regel 26 (Assistent teller_ en 27 (Lijnrechter) zijn vervallen. 

 

Alle verwijzingen naar de Topdivisie en lijnrechters zijn er uitgehaald. 

Sommige Artikelen zijn van een nieuw nummer voorzien. 

  

Taakgroep Spelregels 

mei 2019 

 

 


