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3.1 Volleybal Competitie 

3.1.1 Algemeen 

3.1.1.1 De nationale competitie in de speelvorm Volleybal bestaat uit de A-League, B-League, 

eerste divisie, tweede divisie en de nationale jeugdcompetitie. Alle overige klassen 

behoren tot de regiocompetitie.  

3.1.1.2 Dit hoofdstuk 3.1 is geldig voor wedstrijden die gespeeld worden in de eerste divisie en 

lager, met uitzondering van de nationale jeugdcompetitie. juni 2010 

3.1.1.3 De Organisator van de competitiewedstrijden is de manager Wedstrijdzaken voor de 

eerste en tweede divisiewedstrijden en de regiomanager voor alle andere wedstrijden.

 juni 2010 

3.1.1.4 Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over klassen worden competitiegroepen en 

poules op ieder niveau bedoeld. 

3.1.1.5 Voor de teamsamenstelling worden de wedstrijden die zijn gespeeld in het bekertoernooi 

niet meegerekend bij bepalingen in dit hoofdstuk. 

3.1.1.6 Bij de teamnummering van een vereniging komen jeugdteams na de seniorenteams. 

Jeugdteams worden genummerd vanaf de oudste leeftijdcategorie. 

3.1.1.7 De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de 

wedstrijd, conform de reglementen en richtlijnen van de Organisator.  

3.1.1.8 Het is een Regio toegestaan afwijkende regels op te stellen ten aanzien van de 

bepalingen in hoofdstuk 3.1 voor wedstrijden in de regiocompetitie, indien het 

betreffende artikel is voorzien van een (R). 

 De voor de Regiocompetitie geldende afwijkende c.q. aanvullende bepalingen zijn cursief 
opgenomen achter de overeenkomende artikelen. 

3.1.2 Opbouw  

3.1.2.1 De opbouw van de competitie in groepen is zoveel mogelijk piramidaal. 

3.1.2.2 (R) Het aantal teams per poule bedraagt in principe twaalf. 

 Indien vóór aanvang van de competitie competitiegroepen incompleet zijn geraakt, kan de 
Organisator beslissen deze competitiegroepen op te vullen. Voor opvulling komen als 
eerste in aanmerking de verliezers van de promotie-/degradatiewedstrijden. Eventueel 
kan worden besloten tot het spelen van opvullingwedstrijden, dit ter beoordeling van de 
Organisator. 

 In de derde en vierde klasse is het aantal teams per competitiegroep afhankelijk van het 
aanbod, maar minimaal acht. 

 In de CMV-competitie is het aantal teams per competitiegroep afhankelijk van het aanbod, 
maar in principe zes. 

 

3.1.2.3 De indeling in poules geschiedt zoveel mogelijk geografisch. Er wordt getracht niet meer 

dan één team van een vereniging in een poule te plaatsen. Indien deze plaatsingsregels 

tot een onredelijke situatie leiden, kan hiervan worden afgeweken. 
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3.1.3 Inschrijven 

3.1.3.1 Iedere vereniging heeft het recht aan de competitie deel te nemen met al zijn 

speelgerechtigde leden. 

3.1.3.2 De vereniging dient de teams in te schrijven voor de competitie vóór een door de 

Organisator bepaalde datum en op een door hem voorgeschreven wijze. 

3.1.3.3 De Organisator kan bij richtlijn voorwaarden stellen aan de inschrijving. Deze 

voorwaarden, zoals de levering door de vereniging van officials, dienen alleen om een 

goed verloop van de competitie te waarborgen. 

3.1.3.4 Deze inschrijving kan alleen plaats vinden voor klassen, waarvoor de vereniging het 

speelrecht in het voorgaande seizoen heeft verkregen. 

3.1.3.5 Voor deelname aan de competitie is de vereniging per team inschrijfgeld verschuldigd. 

De hoogte van het inschrijfgeld wordt door de Organisator vastgesteld en jaarlijks, vóór 

1 april, gepubliceerd.  juni 2010 

3.1.3.6 (R) Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken met de volgende 

financiële gevolgen, afhankelijk van de datum waarop het bericht tot terugtrekking door 

de Organisator is ontvangen: 

• vóór 1 juli: er is geen inschrijfgeld verschuldigd; 

• vanaf 1 juli tot en met 31 augustus: de helft van het inschrijfgeld is verschuldigd; 

• op 1 september en later: het volledige inschrijfgeld is verschuldigd en tevens kan 

een boete van de 4e categorie worden opgelegd. 

Als een team wordt teruggetrokken op of na de start van de competitie (de datum 
waarop de eerste wedstrijd van de desbetreffende poule is gepland) dan verliest de 
vereniging het recht aan het einde van de competitie te promoveren in of naar de klasse 
waarin het team was opgegeven 
 

3.1.3.7 (R) Het inschrijfgeld dient in twee gelijke termijnen vóór 15 september en vóór 15 

januari van het seizoen te zijn voldaan door middel van een automatisch incasso. Bij 

niet volledige betaling na de genoemde termijnen wordt ten aanzien van het betreffende 

team maatregelen genomen conform paragraaf 2.6.2 van het Huishoudelijk Reglement 

alsmede: 

a. één maand na het verstrijken van een termijn: het maximum aantal te behalen 

punten van één wedstrijd wordt in mindering gebracht; 

b. twee maanden na het verstrijken van een termijn: de Straf- en Protestcommissie 

wordt verzocht het team uit de competitie te nemen dan wel per maand dat de 

vereniging in gebreke blijft, een vervangende boete van ten hoogste de 6e categorie 

op te leggen. juni 2010 

Alle kosten voorvloeiende uit deelname aan de Regiocompetitie dienen binnen één maand 
na dagtekening van de aan de vereniging verstuurde factuur te zijn voldaan. Bij het niet 
nakomen van deze verplichting wordt een administratieve maatregel genomen door de 
Regio. Het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen 
(teamgelden) kan tot gevolge hebben dat het team/de teams door het Regiobestuur uit 
de competitie worden genomen. 
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3.1.3.8 Het recht op plaatsing van een team in een bepaalde klasse kan worden overgedragen 

aan een andere vereniging. Deze overeenstemming tussen verenigingen moet 

schriftelijk door de Organisator zijn ontvangen. Bij richtlijn kan de Organisator 

aanvullende voorwaarden stellen aan de overdracht. 

(R) De vereniging, die het verzoek heeft gedaan, dient administratiekosten te betalen 

aan de Organisator.  juni 2010 

3.1.3.9 (R) Er mag niet met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.  juni 2010 

 Onverlet het gestelde in artikel 3.1.3.9 mag het laatste dames- en herenteam van een 
vereniging, mits het uitkomt in de tweede, derde of de vierde klasse: 

 - In een herenteam, dat uitkomt in de tweede, derde of vierde klasse mogen onbeperkt 
dames uitkomen; 

 - In de jeugdcompetitie mogen binnen dezelfde klasse en in de hogere klasse, niet 
zijnde een Topklasse, meisjes uitkomen in een jongensteam. 

 - Een dame die is opgegeven in een heren team, mag invallen in een damesteam, mits dit 
damesteam uitkomt in dezelfde of een hogere klasse dan het herenteam waarin de dame 
is opgegeven. 

 - Binnen de eerste klasse van de jeugdcompetitie mogen spelers onbeperkt horizontaal 
invallen, mits de klasse gelijk blijft. 

3.1.4 Samenstellen team 

3.1.4.1 Een vereniging verstrekt vóór de aanvang van de competitie een teamopgave aan de 

Organisator. Deze teamopgave geeft de samenstelling van de deelnemende teams en 

wordt ingediend op een door de Organisator voorgeschreven wijze.  

3.1.4.2 (R) Bij deze teamopgave worden per team ten minste zes spelers opgegeven. Voor de 

laagste teams senioren en jeugd worden ten minste negen spelers opgegeven. Zodra 

een teamopgave onder het hier genoemde minimum komt, dient een aanvullende 

teamopgave te worden ingezonden. 

 Voor het laagste team in de seniorencompetitie moeten ten minste negen spelers 
worden opgegeven. Op verzoek en met redenen omkleed kan hiervan door de 
Organisator worden afgeweken. 

 

3.1.4.3 (R) Een speler die niet voor enig team is opgegeven, wordt geacht te behoren tot het 

team van de vereniging waarvoor hij de eerste wedstrijd is uitgekomen. Wanneer een 

speler in meerdere teams wordt opgegeven, geldt de teamopgave voor het hoogste 

team. juni 2010 

3.1.4.4 Spelers van een team dat is teruggetrokken uit de competitie worden automatisch 

toegevoegd aan het naast lagere team van de vereniging. 

3.1.4.5 In de regiocompetitie is het toegestaan met samenwerkingsteams van meerdere 

verenigingen uit die Regio deel te nemen. De voorwaarden worden door de Organisator 

in een richtlijn vastgesteld. juni 2010 

3.1.4.6 Het is een Regio toegestaan bij richtlijn voorwaarden vast te stellen waaronder een 

jeugdspeler met dispensatie in een jongere leeftijdcategorie mag spelen.  juni 2010 
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3.1.5 Deelname aan een wedstrijd 

3.1.5.1 Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien: 

a. hij is geregistreerd als competitielid conform artikel 2.2.4.3 en 2.2.4.5 van het 

Huishoudelijk Reglement; 

b. hij niet tot een hoger team behoort; 

c. hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team; 

d. hem het recht op deelname aan wedstrijden niet is ontzegd of hij niet is geschorst bij 

onherroepelijke uitspraak van één van de commissies als bedoeld in het Reglement 

Straf- en Protestzaken; 

e. (R) hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn identiteit 

kan aantonen met een geldig legitimatiebewijs. 

Registratie van een speler als competitielid wordt geacht te hebben plaatsgevonden, 

zodra dit overeenkomstig de instructie voor de ledenadministratie is uitgevoerd. 

Een lid dat op het wedstrijdformulier als deelnemer (speler en/of teamofficial) is 

genoteerd, wordt geacht te hebben deelgenomen aan de wedstrijd. Indien het lid niet 

aan het gestelde in dit artikel voldoet, wordt hij als ongerechtigd beschouwd.  juni 2010 

 e….. en hij conform artikel 3.0.2.3 tot de betreffende jeugdleeftijdscategorie behoort 
met inachtneming van het gestelde in artikel 3.1.4.2. 
 

3.1.5.2 Het is een speler toegestaan om, na toestemming van de eerste scheidsrechter, 

voortijdig een wedstrijd waaraan hij deelneemt definitief te verlaten. Hij kan daarna niet 

meer deelnemen aan die wedstrijd. 

3.1.5.3 Een speler is uitgekomen in een wedstrijd indien hij een deel van een set heeft 

meegespeeld of als libero op het wedstrijdformulier is vermeld. 

3.1.5.4 Indien een wedstrijd wordt uitgespeeld vanwege staken ervan of vanwege een uitspraak 

in een protestzaak, worden de invalbeurten bepaald over de hele wedstrijd. 

3.1.5.5 Een Regio kan bepalen dat het spelen met vijf spelers is toegestaan. In dat geval is de 

speler op positie 6 niet aanwezig. 

3.1.5.6 Een Regio kan bepalen dat een lid, dat niet als competitielid is aangemeld, onder bij 

richtlijn te bepalen voorwaarden, mag invallen in een team. juni 2010 

3.1.6 Wijzigen team 

3.1.6.1 (R) Een speler mag in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen 

met de volgende beperkingen: 

a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand, en; 

b. niet meer dan het aantal wedstrijden ter grootte van de helft van het aantal te spelen 

wedstrijden van het team waartoe hij op dat moment reglementair behoort.  

 Bij de senioren geldt met betrekking tot de invallerbepalingen dat de klassen van dames 
en heren zijn gelijkgesteld, met dien verstande dat in eenzelfde klasse de herenklasse 
boven de damesklasse gaat. Voor de jeugdklassen is de volgorde met betrekking tot de 
invallersbepalingen (van hoog naar laag): Topklasse A, Hoofdklasse A, eerste klasse A, 
Topklasse B, Hoofdklasse B, eerste klasse B, Topklasse C, Hoofdklasse C, eerste klasse 
C. 
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 De indeling van de Regioklassen wordt door de Organisator vóór 15 juni schriftelijk aan 

de verenigingen bekend gemaakt. 
  

Indien twee of meer teams van een vereniging in dezelfde poule uitkomen worden de 
nummers van deze teams gewisseld als: 
a. een team met een lager teamnummer lager is geplaatst op de ranglijst dan een 

team met een hoger teamnummer; 
b.  het verschil in punten tussen deze teams tenminste zeventien bedraagt bij een gelijk 
aantal gespeelde wedstrijden. 
 

3.1.6.2 Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het 

team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen. 

3.1.6.3 Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair 

behoort. 

3.1.6.4 (R) Een speler kan uiterlijk tot 1 maart worden teruggeschreven naar het naast lagere 

team dan waartoe hij reglementair behoort onder de volgende voorwaarden: 

a. de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een kalendermaand, waarin hij wil gaan 

spelen in het naast lagere team, ingediend bij de Organisator, en: 

b. hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan éénmaal uitgekomen in het team 

waartoe hij reglementair behoort, en; 

c. hij is niet meer dan in de helft van het aantal te spelen wedstrijden van het team 

waartoe hij reglementair behoort, uitgekomen. juni 2008 

3.1.6.5 Bij mutaties tussen teams uit de nationale competitie en de regiocompetitie geldt te 

allen tijde de in deze paragraaf genoemde regeling. 

3.1.7 Indeling en programmering 

3.1.7.1 (R) De indeling van de klassen wordt door de Organisator vóór 1 juni bekendgemaakt. 

3.1.7.2 (R) De teams ontmoeten elkaar in een reeks van wedstrijden die jaarlijks door de 

Organisator wordt vastgesteld en vóór 1 april wordt gepubliceerd. In het 

wedstrijdprogramma wordt gestreefd naar een regelmatige afwisseling van thuis- en 

uitwedstrijden. juni 2010 

 Wanneer in een competitiegroep meer dan één team van een vereniging wordt 
geplaatst, moeten de onderlinge wedstrijden vóór 1 maart gespeeld zijn.  

3.1.7.3 Vóór 1 april stelt de Organisator de wedstrijdkalender van het nieuwe seizoen vast. Een 

team speelt in principe één competitiewedstrijd per week. De Organisator heeft het 

recht hiervan af te wijken. juni 2010 

3.1.7.4 (R) Indien, op een in de wedstrijdkalender geplande zaterdag, geen speelzaal 

beschikbaar is, moet de wedstrijd gespeeld worden op een inhaaldag of, met 

instemming van de bezoekende vereniging, op een andere dag voorafgaand aan de 

oorspronkelijke speeldag. Bij een verzoek tot toestemming hiervoor aan de Organisator 

moet een schriftelijk bewijs van de verhurende instantie, dat de zaal niet beschikbaar is, 

worden meegestuurd.  

3.1.7.5 (R) De aanvangstijd van een wedstrijd dient te liggen: 
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• op zaterdag en zondag: van 13.00 uur tot en met 19.00 uur; 

• op overige dagen: van 19.30 uur tot en met 21.00 uur. 

Slechts in geval van overmacht kan met toestemming van de Organisator hiervan 

worden afgeweken. 

 Voor de Regiocompetitie eerste t/m vierde klasse geldt dat: 
• Op zaterdag wordt de aanvangstijd van de wedstrijd in de seniorencompetitie 

eerste t/m vierde klasse en de Top-A-Jeugdcompetitie in principe niet vóór 10.30 
uur en niet na 19.00 gepland. 

• Op zaterdag wordt de aanvangstijd van de wedstrijd in de jeugdcompetitie niet 
vóór 09.00 en niet na 17.00 uur gepland. 

• Voor doordeweekse jeugdwedstrijden dient het tijdstip van aanvang zo te zijn 
dat de uitspelende teams tijdig aanwezig kunnen zijn. 

• Op werkdagen wordt de aanvangstijd in de seniorencompetitie niet vóór 19.00 
en niet na 22.00 uur gepland.  

• Na 22.30 uur wordt niet meer met een wedstrijd aangevangen. 
• Op zondag worden geen wedstrijden gepland. 

 

3.1.7.6 (R) De ontvangende vereniging heeft het recht de speelzaal te kiezen en de 

aanvangstijd vast te stellen. De speelzaal moet gelegen zijn binnen een straal van 75 

km rond de vestigingsplaats van deze vereniging. juni 2008 

Indien de ontvangende vereniging geen gebruik kan of wil maken van het recht de 
speelzaal te kiezen,wordt de speelzaal door de Organisator gekozen. 
In de Regiocompetitie wordt de aanvangstijd vastgesteld door de Organisator, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de verenigingen. 
 

3.1.7.7 (R) De Organisator verstrekt het wedstrijdprogramma van de reguliere competitie met 

de aanvangstijden en zaalgegevens uiterlijk veertien dagen vóór de eerste speeldag aan 

de betrokkenen. De Organisator heeft het recht te allen tijde het wedstrijdprogramma te 

wijzigen. juni 2010 

3.1.7.8 Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van een geplande wedstrijd indien: 

a. een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan een nationaal team 

volleybal of zitvolleybal 

• als het vertegenwoordigende team in Nederland speelt in de periode van zeven 

dagen vóór tot en met één dag na de wedstrijd; 

• als het vertegenwoordigende team in het buitenland speelt in de periode van 

zeven dagen vóór de dag van heenreis tot en met twee dagen na de aankomstdag 

van terugreis; 

b. een team van de vereniging dat deelneemt aan de Europacup: voor alle 

competitiewedstrijden die op de dag van de thuiswedstrijd door enig team van die 

vereniging moeten worden gespeeld en bij de uitwedstrijd voor de wedstrijd van het 

naast lagere team, indien spelers moeten invallen in het team dat Europacup speelt;  

c. minimaal twee teamleden (spelers en/of coach) deelnemen als speler en/of coach aan 

wedstrijden als bedoeld in hoofdstuk 3.5 Volleybal Nationale 

Jeugdkampioenschappen) van dit reglement. 

Het recht onder sub a en sub c geldt uitsluitend voor het team, waartoe de speler 

reglementair behoort. juni 2010 
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3.1.7.9 Een aanvraag als hierboven bedoeld dient, onder opgave van redenen, uiterlijk drie 

weken vóór de wedstrijddatum door de vereniging ingediend te zijn bij de Organisator 

en te zijn voorzien van een opgave van de na(a)m(en) van de betreffende speler(s) 

en/of coach. 

3.1.7.10 (R) De vereniging dient een wijziging van de aanvangstijd of de speelzaal uiterlijk tien 

dagen vóór de wedstrijd schriftelijk aan de Organisator door te geven. Indien de 

wijziging wordt veroorzaakt door de verhurende instantie en daarvan een schriftelijk 

bewijs is meegezonden, worden geen kosten in rekening gebracht. 

Bij wedstrijden in de Regiocompetitie dient het verzoek tot wijziging van de 
aanvangstijd en/of de speelzaal uiterlijk veertien dagen vóór de speeldag bij de 
Organisator te worden ingediend. 
 

In de regio is het tevens toe gestaan om een wedstrijd te verschuiven indien: 

a. een teamlid trouwt op de wedstrijddag; 
b. er sprake is van overlijden van een eigen verenigingslid; 
c. er een weeralarm afgegeven is voor de Regio, mits aan de onderstaande 4 

voorwaarden is voldaan: 
• de zaalwacht van de betreffende speelzaal is geïnformeerd; 
• een verenigingsfunctionaris van de tegenstander is geïnformeerd 
• de desbetreffende scheidsrechter is geïnformeerd; 
• aan de organisatie dient schriftelijk te worden doorgegeven dat de wedstrijd niet 

is doorgegaan met vermelding van de reden(en) en met de vermelding welke 
personen genoemd onder 1,2 en 3 zijn geïnformeerd door de vereniging. 

 

3.1.7.11 (R) De Organisator maakt een opnieuw vastgestelde wedstrijd of een wijziging in het 

gepubliceerde programma minimaal zes dagen tevoren aan de betrokkenen schriftelijk 

bekend. 

Wijzigingen op het wedstrijdprogramma worden gepubliceerd in het Infobulletin. 
 

3.1.7.12 Een vereniging waarvan een team verhinderd is een wedstrijd te spelen, dient dat zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien dagen vóór de wedstrijddag te berichten aan de 

Organisator. 

3.1.8 Officials 

3.1.8.1 (R) De eerste en tweede scheidsrechter worden aangewezen door de Organisator. 

Aangewezen wordt op Regiodivisie en op promotieklasse niveau. 
 

3.1.8.2 Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden in de competitie wordt een leidraad 

opgesteld door de Organisator. juni 2010 

3.1.8.3 (R) De ontvangende vereniging dient een teller, een scorebordbediener en twee 

lijnrechters beschikbaar te stellen. Zij dienen vóór de toss aanwezig te zijn. juni 2007 

Alleen in de Regiodivisie zijn twee lijnrechters vereist. Voor de Regiocompetitie geldt dat 
de teller tevens het scorebord mag bedienen. 
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3.1.8.4 (R) Indien de aangewezen scheidsrechter op het officiële aanvangstijdstip niet aanwezig 

is en hij vervangen kan worden door een aanwezige scheidsrechter die voldoet aan de 

door de Organisator bij richtlijn gestelde voorwaarden, dienen de teams te spelen onder 

leiding van deze scheidsrechter. Bij afwezigheid van de eerste scheidsrechter wordt deze 

vervangen door de aangewezen tweede scheidsrechter. 

De scheidsrechter dient minstens zestien minuten voor de vastgestelde aanvangstijd bij 
het speelveld aanwezig te zijn en zich vooraf gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding. De 
scheidsrechter dient de aanwijzing van de wedstrijdleiding te volgen. 
 
Een scheidsrechter, die zestien minuten voor de vastgestelde aanvangstijd van de 
wedstrijd niet bij het speelveld aanwezig is, heeft geen recht meer op de leiding van de 
wedstrijd wanneer er door de wedstrijdleiding een vervanger is aangewezen. De 
eerbedoelde scheidsrechter wordt als “te laat opgekomen” beschouwd en wordt een 
administratieve maatregel genomen. 
 
Indien de aangewezen scheidsrechter op het officiële aanvangstijdstip niet aanwezig is en 
de zaalwacht niet binnen dertig minuten voor een vervangende scheidsrechter kan 
zorgen, zijn de teams gerechtigd te vertrekken. 
 
Een vervangende scheidsrechter is gerechtigd tot het leiden van een wedstrijd van één 
niveau hoger dan de code waarin hij gerechtigd is. De teams zijn verplicht deze 
scheidsrechter te accepteren. Wanneer één of beide teams zich hier niet in kunnen 
vinden, dient dit door de aanvoerders van de beide teams voor aanvang van de wedstrijd 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt op het wedstrijdformulier. Het wedstrijdformulier 
dient te worden ondertekend door zowel de scheidsrechter(s) en de aanvoerders. Op het 
bezwaar ontvangen de betrokkene binnen tien werkdagen een schriftelijke reactie van de 
Regio. 
 

3.1.8.5 Indien een scheidsrechter niet tijdig aanwezig is en de wedstrijd door een vervangende 

scheidsrechter is begonnen, heeft de aangewezen scheidsrechter geen recht meer op de 

leiding van de reeds begonnen wedstrijd. 

3.1.9 Wedstrijden 

3.1.9.1 (R) De ontvangende vereniging zorgt ervoor dat het speelveld zestien minuten vóór het 

in het wedstrijdprogramma vastgestelde tijdstip speelklaar is. 

3.1.9.2 (R) Bezwaren met betrekking tot (de inrichting van) het speelveld kunnen, mits die vóór 

aanvang van de wedstrijd ter kennis zijn gebracht van de scheidsrechter en zijn 

genoteerd op het wedstrijdformulier, binnen drie dagen na afloop van de wedstrijd aan 

de Organisator voorgelegd worden. Paragraaf 2.6.3 van het Huishoudelijk Reglement is 

op dit bezwaar van toepassing. juni 2010 

3.1.9.3 (R) Per speelveld dient de ontvangende vereniging beschikbaar te stellen: 

a. twee goedgekeurde wedstrijdballen; 

b. het voorgeschreven wedstrijdformulier; 

c. de opstellingsbriefjes; 

d. twee identieke lijnrechtervlaggetjes; 

e. één handscorebord op de tellertafel. juni 2007 

 



Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie  

Versie juni 2010   11 

3 Wedstrijdreglement 
 

Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie 

Per speelveld dient de ontvangende vereniging beschikbaar te stellen vanaf de 
promotieklasse en lager: 
a. één goedgekeurde wedstrijdbal; 
b. het voorgeschreven wedstrijdformulier; 
c. één scorebord; 
d. opstellingsbriefjes als er een tweede scheidrechter aanwezig is. 

 

3.1.9.4 (R) Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt van het door de Organisator 

voorgeschreven wedstrijdformulier en de opstellingsbriefjes. Het wedstrijdformulier 

wordt in drievoud ingevuld: één exemplaar voor de Organisator, één voor de 

bezoekende vereniging en één voor de thuisspelende vereniging. juni 2010 

3.1.9.5 De ontvangende vereniging draagt er zorg voor, dat het wedstrijdformulier en de 

opstellingsbriefjes ten minste twintig minuten vóór het aanvangstijdstip beschikbaar 

zijn. 

3.1.9.6 (R) Zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd: 

a. moet het wedstrijdformulier volledig zijn ingevuld; 

b. moet de eerste scheidsrechter in het bezit zijn gesteld van de spelerskaarten van de 

deelnemende spelers en de lidmaatschapskaarten van de op het wedstrijdformulier 

genoteerde teamofficials; 

c. moeten beide teams speelklaar bij het speelveld aanwezig zijn. juni 2009 

Wanneer een wedstrijd later dan de officiële aanvangstijd begint, dient hiervan de reden 
op het wedstrijdformulier te worden aangegeven. Bij overschrijding van de officiële 
aanvangstijd moet, nadat het speelveld is vrijgekomen, de wedstrijd binnen vijftien 
minuten zijn begonnen. 
 
Indien tien minuten na de officiële aanvangstijd een team niet speelklaar is of weigert te 
spelen, wordt dit team geacht niet te zijn opgekomen. De scheidsrechter en de 
tegenstander mogen dan, na zich bij de zaalwacht te hebben afgemeld, vertrekken. Eén 
en ander dient, onder opgave van reden, op het wedstrijdformulier te worden vermeld. 
 

3.1.9.7 (R) Wanneer één uur na de vastgestelde aanvangstijd, vanwege het niet beschikbaar 

zijn van het speelveld, nog niet gespeeld kan worden, mogen de teams en de 

scheidsrechter(s) vertrekken. De kosten die het opnieuw vaststellen van de wedstrijd 

met zich mee brengt, zijn voor rekening van de ontvangende vereniging. 

a. Wanneer één uur na de officiële aanvangstijdstip niet gestart kan worden met de 
wedstrijd, mogen de teams en de scheidsrechter(s), na zich bij de zaalwacht te hebben 
afgemeld, vertrekken. Één en ander dient met opgave van reden op het wedstrijdformulier 
te worden vermeld. 
b. Wanneer een wedstrijd binnen één uur na de vastgestelde aanvangstijd niet kan 
beginnen, mag de zaalwacht besluiten de wedstrijd niet te laten spelen indien dit in het 
belang is van later op het speelveld te spelen wedstrijden. Één en ander dient met opgave 
van reden op het wedstrijdformulier te worden vermeld. 
c. De voortvloeiende kosten met betrekking tot de bovenstaande situaties genoemd onder 
a en b kunnen, afhankelijk van de oorzaak, door de Organisator in rekening worden 
gebracht bij de ontvangende vereniging. 
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3.1.9.8 (R) Op de bank mogen alleen de op het wedstrijdformulier vermelde teamofficials 

plaatsnemen. Bij de thuisspelende vereniging mag een “mini van de week” op de 

spelersbank gaan zitten. De teammanager mag op een stoel achter de spelersbank 

plaatsnemen. juni 2010 

 Een teamofficial moet een geldige lidmaatschapskaart kunnen tonen of bij het 
ontbreken daarvan een identiteit kunnen aantonen met een wettelijk identiteitsbewijs. 

 
 Jeugdteams dienen tijdens wedstrijden te worden begeleid door een meerderjarige 

coach. 
 

3.1.9.9 (R) De spelers dienen uniform en conform de spelregels en kledingvoorschriften van de 

Nevobo gekleed te zijn: 

a. de scheidsrechter is gerechtigd ontheffing te verlenen onder andere in verband met 

de temperatuur in de speelzaal; 

b. de scheidsrechter is verplicht op religieuze gronden ontheffing te verlenen. 

3.1.9.10 Een aanvoerder heeft het recht op het wedstrijdformulier een protest aan te tekenen als 

bedoeld in het Reglement Straf- en Protestzaken. 

Nadat alle aantekeningen of opmerkingen met betrekking tot de wedstrijd door of 

namens de eerste scheidsrechter zijn vermeld, ondertekenen de teller, de aanvoerders 

en de scheidsrechter(s) het wedstrijdformulier.  

3.1.9.11 (R) De ontvangende vereniging dient binnen één uur na de wedstrijd de 

wedstrijdgegevens door te geven aan door de Organisator bepaalde instantie(s). Deze 

instantie(s) en de wijze waarop het doorgeven moet gebeuren worden door de 

Organisator aan de verenigingen bekend gemaakt. juni 2010  

3.1.9.12 (R) De ontvangende vereniging dient het wedstrijdformulier binnen 24 uur na afloop van 

de wedstrijd te zenden aan de door de Organisator vastgestelde instantie(s). 

3.1.10 Resultaten en standen 

3.1.10.1 (R) Er worden vier sets gespeeld. Bij een stand van 2-2 wordt een vijfde set gespeeld. 

Alle sets worden gespeeld volgens de spelregels. 

 In de seniorencompetitie en in jeugdcompetitie worden vier sets gespeeld. Bij een 
gelijke stand na de vierde set wordt in de Regiodivisie, de promotieklasse en de eerste 
klasse een beslissende vijfde set gespeeld. 

 

3.1.10.2 (R) De puntenverdeling bij een wedstrijd is: 

• 4-0: winnaar 5 punten, verliezer 0 punten; 

• 3-1: winnaar 4 punten, verliezer 1 punt; 

• 3-2: winnaar 3 punten, verliezer 2 punten. 

Bij het spelen van maximaal 4 sets: 
• Voor iedere gewonnen set 1 punt. 

 

3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: 

• de promotie-/degradatieregeling en 
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• het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten bij beslissings-, 

promotie-/degradatie- of opvullingswedstrijden. juni 2010 

3.1.10.4 Een wedstrijd waarbij een bezwaar/protest in de zin van artikel 3.1.9.2 of 3.1.9.10 is 

ingediend, wordt in de stand opgenomen, nadat hierop onherroepelijk is beslist. juni 
2010 

3.1.10.5 De resultaten van de gespeelde wedstrijden van een team dat van verdere deelname 

aan de competitie is uitgesloten of door zijn vereniging is teruggetrokken, vervallen. Het 

team wordt uit de stand verwijderd. 

3.1.10.6 (R) Indien een wedstrijd door een niet in de reglementen genoemde oorzaak voortijdig 

wordt beëindigd en het spel niet binnen één uur kan worden hervat, wordt door de 

Organisator een nieuwe speeldatum vastgesteld. In alle gevallen blijven de resultaten 

van de reeds gespeelde sets en de behaalde punten in de afgebroken set gehandhaafd. 

3.1.10.7 (R) Het op de eerste plaats geëindigde team heeft het recht zich kampioen van die 

klasse te noemen en heeft recht op promotie naar de naast hogere klasse.  

Indien een team geen gebruik wil maken van promotie, moet dit vóór aanvang van de 

laatste speelronde van de klasse aan de Organisator kenbaar worden gemaakt.juni 2010 

3.1.10.8 (R) De kampioenen in de regio jeugdcompetitie in de leeftijdsgroepen jeugd A, B en C 

en CMV hebben het recht deel te nemen aan de Nationale Gesloten 

Jeugdkampioenschappen in hun categorie. 

3.1.10.9 (R) Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de competitie, zal de beslissing over 

iedere plaats die van belang kan zijn, worden verkregen door: 

1. het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets.  

Indien dan twee of meer teams nog steeds gelijk eindigen: 

2.  het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden. 

Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 

3. dan wordt de rangvolgorde bepaald door het resultaat van de wedstrijden 

onderling: 

a. het team met de meeste wedstrijdpunten, eindigt hoger; 

Indien er nog steeds twee of meer teams gelijk eindigen: 

b. het team met het beste setgemiddelde (quotiënt van het aantal gewonnen en 

verloren sets), eindigt hoger; 

Indien het setgemiddelde gelijk is: 

c. eindigt het team met het beste puntengemiddelde (quotiënt van bepaalde aantal 

punten vóór en tegen), hoger; 

Indien het puntengemiddelde ook nog gelijk is: 

d. eindigt het team, waarvan het quotiënt van de gewonnen en verloren punten in 

de onderlinge wedstrijden opgeteld het hoogst is, hoger in de rangschikking. 

Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. 
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3.1.11  (R) Administratiekosten en procedures en maatregelen bij overtreding van het 

Wedstrijdreglement 

 Voor de Regiocompetitie zijn de administratiekosten en procedures en maatregelen bij 
overtreding van het Wedstrijdreglement uit hoofdstuk 3.1 vastgesteld in de bindende 
richtlijn “Administratiekosten, procedures en maatregelen”.   

 

3.1.11.1 Door de Organisator kunnen administratiekosten worden berekend bij de uitvoeringen 

van de volgende aanvragen: 

a. bij het overnemen van het speelniveau € 100,00 voor de vereniging die het 

speelniveau overneemt; 

b. bij aanvraag van een wijziging van de aanvangstijd of de speelzaal tot uiterlijk tien 

dagen vóór de wedstrijd € 12,00 per aanvraag. 

3.1.11.2 Indien een wedstrijd opnieuw moet worden vastgesteld, kan de Organisator besluiten dit 

niet te doen, indien de wedstrijd niet meer van belang is voor de eindstand in de 

betreffende competitie. 

3.1.11.3 De volgende maatregelen kunnen worden genomen door de Organisator, indien een 

team heeft gehandeld als hieronder is omschreven. Hierbij geldt dat punten in mindering 

worden gebracht bij het team dat de overtreding beging en dat een boete wordt 

opgelegd aan de vereniging van het team dat de overtreding beging. 

Bij de hierna genoemde overtredingen worden de volgende maatregelen 

opgelegd: 

3.1.11.4 Afmelden door een vereniging van een wedstrijd uiterlijk tien dagen vóór de 

wedstrijddag: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

b. de wedstrijd opnieuw vaststellen. 

3.1.11.5 Afmelden door een vereniging van een wedstrijd binnen tien dagen vóór de wedstrijddag 

of het niet dan wel niet volledig opkomen van een team: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

daarnaast: 

b. bij de eerste maal een boete van de 4e categorie; 

c. bij herhaling een boete van de 5e categorie. 

De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld. juni 2010 

3.1.11.6 Een team is zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet in de speelzaal 

aanwezig of heeft de spelerskaarten niet beschikbaar gesteld voor invulling op het 

wedstrijdformulier en voor de controle door de scheidsrechter als bedoeld in artikel 

3.1.9.6: 

a. een boete van de 1e categorie; 

Een team heeft geen zes spelers speelklaar in het veld op de vastgestelde aanvangstijd 

en de scheidsrechter kan de wedstrijd niet beginnen: 

b. een boete van de 2e categorie; 

Indien het team tien minuten na de vastgestelde aanvangstijd nog geen zes spelers in 

het veld heeft staan: 

c. is het niet opgekomen en treedt het bepaalde in artikel 3.1.11.5 in werking. juni 2010 
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3.1.11.7 Een team weigert, na hiertoe door de scheidsrechter te zijn gesommeerd, op het 

aangegeven tijdstip te beginnen met de wedstrijd: 

a. een boete van de 2e categorie; 

Weigert dit team na tien minuten nog steeds te beginnen met de wedstrijd: 

b. is het niet opgekomen en treedt het bepaalde in artikel 3.1.11.5 in werking. 

3.1.11.8 Het team verlaat vóór het einde van de wedstrijd zonder toestemming van de 

scheidsrechter het speelveld, waarmee het team ingevolge de spelregels incompleet 

wordt: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

b. een boete van de 3e categorie; 

c. de wedstrijd wordt verloren verklaard zoals omschreven in de spelregels. 

3.1.11.9 De scheidsrechter staakt de wedstrijd wegens wangedrag van één of meer deelnemers 

en indien een door de Strafvervolgingcommissie aangeboden transactie is geaccepteerd 

of de Straf- en Protestcommissie heeft vastgesteld dat de wedstrijd terecht door de 

scheidsrechter is gestaakt: 

a. het maximum aantal bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

b. een boete van de 3e categorie; 

c. de Organisator stelt het uitspelen van de wedstrijd vast. 

3.1.11.10 De vereniging wijzigt zonder toestemming van de Organisator de vastgestelde 

speeldatum, de aanvangstijd of de speelzaal van een wedstrijd: 

a. een boete van de 1e categorie indien het bezoekende team en de scheidsrechter(s) 

waren ingelicht; 

anders: 

b. een boete van de 2e categorie; 

c. de wedstrijd kan ongeldig worden verklaard en opnieuw worden vastgesteld. 

3.1.11.11 Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen aan een wedstrijd: 

a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; 

b. een boete van de 4e categorie; 

c. de uitslag handhaven indien het team dat met een ongerechtigde speler is 

uitgekomen geen wedstrijdpunt heeft behaald.; 

d. de wedstrijd wordt geheel overgespeeld, tenzij het niet in overtreding zijnde team de 

Organisator laat weten hiervan af te zien. Indien de wedstrijd wordt overgespeeld, 

wordt de wedstrijd, die voor het niet in overtreding zijnde team het beste resultaat 

heeft opgeleverd, meegenomen in de stand. juni 2010 

3.1.11.12 Wanneer een team in één seizoen voor de derde maal wordt beboet ingevolge de 

artikelen 3.1.11.5, 3.1.11.8, 3.1.11.9 en 3.1.11.11 van dit reglement, kan dit team van 

verdere deelname aan de competitie worden uitgesloten. juni 2010 

3.1.11.13 Een vereniging, die een team heeft teruggetrokken of waarvan een team is uitgesloten 

van deelname aan de competitie, verliest het recht om aan het einde van dat seizoen in 

of naar de nationale competitie te promoveren met teams die spelen op het naast lagere 

niveau als dat van het teruggetrokken of uitgesloten team. 

3.1.11.14 Het speelveld is, 
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a. zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet beschikbaar of speelklaar: 

een boete van de 1e categorie; 

b. tien minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet beschikbaar of speelklaar: een 

boete van de 2e categorie. 

3.1.11.15 Een boete van de 1e categorie: 

a. het onjuist of niet uniform gekleed zijn; 

b. het niet op tijd beschikbaar stellen van het wedstrijdformulier; 

c. het onvolledig of niet juist invullen van het wedstrijdformulier; 

d. het niet op tijd versturen van het wedstrijdformulier; 

e. het niet/te laat doorgeven van de wedstrijdgegevens van een gespeelde wedstrijd; 

f. het niet of niet tijdig beschikbaar stellen van een in artikel 3.1.8.3 genoemde official, 

per afwezige official; 

g. het deelnemen aan een wedstrijd zonder geldige spelerskaart; 

h. het niet op tijd of onjuist beschikbaar stellen van de teamsamenstelling als bedoeld in 

artikel 3.1.4.1. 

Bij herhaling in een seizoen kan de boete verhoogd worden tot de 2e categorie. juni 2010  

3.1.12 Slotbepalingen 

3.1.12.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator. juni 2010 

3.1.12.2 Een Regio die gebruik maakt van de mogelijkheid om afwijkende regels voor de 

regiocompetitie te hanteren, dient een eigen Regiowedstrijdreglement op te maken. 

Hierin worden, overeenkomstig het gehanteerde systeem in dit Wedstrijdreglement, alle 

van toepassing zijnde bepalingen opgenomen. Er mag alleen van dit reglement worden 

afgeweken indien hiervoor in dit reglement uitdrukkelijk de mogelijkheid is geboden.  

3.1.12.3 Het Regiowedstrijdreglement dient door de Reglementencommissie getoetst en door de 

Regioraad goedgekeurd te worden. Daarna is het Regiowedstrijdreglement verbindend 

voor wedstrijden in de Regio. juni 2010 

3.1.12.4 Dit reglement vormt één geheel met hoofdstuk 3.0 van het Wedstrijdreglement.  

3.1.12.5 Hoofdstuk 3.1 van het Wedstrijdreglement is voor het eerst vastgesteld in juni 2007 en 

voor het laatste gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de bondsraadvergadering van 19 

juni 2010 te Apeldoorn. juni 2010 


