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Aanpassingen wedstrijdprotocol t.g.v. 

Corona
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Geen wijzigingen t.o.v. vorig protocol



Aanpassingen t.g.v. 
Corona

Administratie

Voor de wedstrijd

Tijdens de wedstrijd

Na de wedstrijd

4



Handelingen voor de 

wedstrijd
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Wedstrijdblad door minimum aantal 
personen manipuleren

De scheidsrechter controleert  alle 
personen die op het wedstrijdblad zijn 
ingeschreven ter plaatse in de zaal.  

Dit gebeurt aan de wedstrijdtafel of SR-
stoel door de scheidsrechter waarbij 
de spelers en teamleden zich 
aanbieden aan de verlenging van de 
aanvalslijn.  

Zo kan de controle correct 
plaatsvinden en wordt er een afstand 
van 1,5 meter gewaarborgd. 

16’ voor aanvang wedstrijd:

De teams gaan van het speelveld en 
stoppen de opwarming.

De scheidsrechter controleert de 
antennes en de nethoogte



15’ voor aanvang wedstrijd = TOSS: 

Beide kapiteins komen naar het midden van het 

terrein en voeren onder leiding van de 

scheidsrechter de toss uit 

12’ voor de aanvang wedstrijd: 

Opstellingsbriefje wordt bezorgd aan de 

scheidsrechter 

Handelingen vanaf de 

toss
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3’ voor aanvang wedstrijd: Einde opwarming
Spelers gaan naar de spelersbank

Spelers lijnen zich op aan de achterlijn, met de 
kapiteins aan de zijde van de SR-stoel

Spelers stappen naar 3m-lijn en wensen 
tegenstander op afstand succes

Spelers verlaten het veld via de zijllijn aan de kant 
van de spelersbank

Basisspelers vanaf de achterlijn op het veld, 
wisselspelers gaan naar de opwarmingszone.

Handelingen vanaf de 

toss
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Spelers gaan  tot aan de achterlijn en wachten op 
signaal scheidsrechter om van kant te wisselen.

Spelers ploeg A (ploeg links vd SR), passeren achter de 
scheidsrechtersstoel.  De andere (reserve-)spelers en staff
ploeg A, passeren onder het net op afstand van ploeg B

Spelers ploeg B (ploeg rechts vd SR), alsook andere 

(reserve-)spelers en staff ploeg B passeren tussen de paal 

en de banken

Tijdens de wedstrijd –

Wisselen van kant
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Spelers lijnen zich op aan de 3m lijn (kapiteins aan de 
kant van de scheidsrechterstoel) en geven applaus 
aan elkaar

Scheidsrechters positioneren zich aan de stoel

SR/markeerder tekent na goedkeuring van de beide 
kapiteins en het wedstrijdblad op de daarvoor 
voorziene plaatsen

Einde van de 

wedstrijd: felicitaties 

en afsluiting 

wedstrijdblad
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Bijzonderheden in het ontmoetingsreglement JEUGD
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Bijzonderheden in het ontmoetingsreglement JEUGD

 Geen Wisselbordjes

 Veegdoekjes enkel op de banken 

Geen veegdoekjes nodig voor U13-

U11

 Strafstoel verplicht

 Doordraaien na 3de opslag van zelfde 

speler enkel bij U13 – U11

 Coach verplicht (>16 jaar)

 Coach Licentie J bij U19 – U17 – U15

 Coach en spelers mogen tijdens TO 

op het veld

 Coach mag coachen aan BEIDE 

zijlijnen en de achterlijn.

Bij U13-U11 mag de coach zelfs tussen 

de paal en de driemeterlijn coachen
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1 OF 2 libero’s volgens IVS

Geen libero’s toegelaten.

Competitie:
1 of 2 vrije libero’s (coach kan 
elke set andere libero’s aanduiden)

Beker: 1 OF 2 libero’s volgens IVS

Wijzigingen 

i.v.m. Libero
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U19

U17

U13

U11

U15



Elke JEUGDwedstrijd MINSTENS 4 sets

(U19-17-15-13-11)

Bij 3-0: 4de gewone set

Bij 2-2: 5de set (Tiebreak)

Uitslag kan dus 4-0 / 3-1 / 3-2 zijn.

Geen verplichte 4de set

Uitslag kan dus 3-0 / 3-1 / 3-2 zijn

Wijzigingen i.v.m. 

Wedstrijdverloop
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COMP

BEKER



Wijzigingen i.v.m. 

Time-outs
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Elke leeftijd

2 TO

30 sec



Aanduidingen 

gewestbeker 

Jeugd
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SR(minstens met de 

graad van 

jeugdscheidsrechter) 

aangeduid door de 

thuisploeg

Tot en met 

kwartfinale



Aanduidingen 

Competitie
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SR(minstens met de 

graad van 

jeugdscheidsrechter) 

aangeduid door de 

thuisploeg

Wegens een tekort 
aan SR, bestaat de 
mogelijkheid dat 

sommige wedstrijden 
in de gewestelijke 

competitie door JSR 
zullen geleid worden. 
Uw club wordt hiervan 

tijdig ingelicht,-.



VRAGEN?

 Provincie:

Benjamin De Herdt

scheidsrechters@volleyantwerpen.be

 Gewest AA:

Koen Lauwers (0470/56 23 75)  (of Kurt Mariën  (0479/45 14 03))

Koen = volley.gewest@telenet.be (of Kurt: kurt@volleybelgiumreferee.be)

 Gewest AH:

Emiel Naets

emiel.naets@skynet.be

 Gewest AM:

Guy Daems

guydaems@telenet.be

 Gewest AT:

Steve Boeckx

Steve.boeckx@telenet.be
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Succes en veel plezier in 

het nieuwe(hopelijk 

normale) volleybalseizoen
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