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Coördinatieteam jeugdscheidsrechter



 

Inleiding 
 

De bedoeling van de hierna vermelde tekst is de jeugdscheidsrechter in die mate te informeren dat hij/zij niet alleen 

een wedstrijd van in het begin tot het einde in goede banen kan leiden, maar ook wat zijn taken zijn voor en na de 

wedstrijd.  

 

Waarom wil je (jeugd)scheidsrechter worden? 

 

Er zijn misschien wel honderd redenen te verzinnen waarom iemand scheidsrechter wil worden. 

Enkele voorbeelden uit de praktijk: 

- de club heeft een scheidsrechters tekort en heeft u gevraagd 

- je vriend is ook scheidsrechter 

- als bijverdienste 

- … 

Om echter een goede scheidsrechter te worden zijn de meeste van deze redenen echter niet aanvaardbaar. De motivatie 

moet uit jezelf komen. Je moet de drang in jou voelen om door jou kundige leiding de ploegen op het veld de kans te 

geven om hun geliefde sport in een aangename en sportieve sfeer te laten beoefenen. 

 

Wat zijn de kenmerken van een goed scheidsrechter? 

 

Op de eerste plaats moet een scheidsrechter de reglementen grondig kennen. Deze cursus is hiervoor een eerste 

hulpmiddel. Toch zal men gedurende zijn ganse scheidsrechtersloopbaan moeten blijven studeren om de reglementen 

tot in de kleinste details te kunnen doorgronden en op de hoogte te blijven van de nieuwe reglementen en bijkomende 

richtlijnen die U zullen helpen in het leiden van uw wedstrijden. Deze reglementen zijn steeds terug te vinden op de 

verschillende volleybalwebsites.  (www.volleyvlaanderen.be,wwwvolleyantwerpen.be) 

Een scheidsrechter moet eerlijk zijn en onpartijdig. Hij mag zich niet laten beïnvloeden door externe factoren 

(supporters, vrienden die in een ploeg spelen, een coach die wel eens van zijn oren durft maken,…) 

Hij moet zich volledig kunnen concentreren gedurende de ganse wedstrijd. Uitgeslapen zijn en in een goede conditie 

verkeren, kan zeer nuttig zijn. 

Hij moet trachten door zijn voorkomen, zelfzekere houding, zijn kennis en zijn kordaat fluiten, een autoriteit uit te 

stralen zonder daardoor echter als boeman of dictator op te treden. Spelers voelen zeer snel aan wanneer een 

scheidsrechter onzeker is waardoor regelmatig meningsverschillen zullen ontstaan.  

En bovenal moet hij plezier beleven aan het leiden van de wedstrijd. Fluiten met tegenzin leidt tot problemen. Fluiten 

met plezier brengt deze vreugde over naar de ploegen. 

 

Waar moet een scheidsrechter voor zorgen? 

 
Hij moet tijdig aanwezig zijn voor de aanvang van de wedstrijd. 45 minuten is hierbij het strikte minimum. Een 

overhaaste controle van terrein, materiaal, spelers en wedstrijdblad is een slechte controle. Kijk dus vooraf na in welke 

zaal je moet fluiten en waar die zaal gelegen is. Vertrek tijdig en hou rekening met de drukte van het verkeer. 

 

De scheidsrechter zorgt voor een verzorgde uitrusting. Deze bestaat uit een lange blauwe broek (jeansbroek ook 

toegelaten), de officiële polo voor jeugdscheidsrechter die via uw club kan besteld worden en witte pantoffels. 

Hij moet in het bezit zijn van: 

- een fluitje 

- gele en rode kaart 

- een horloge 

- een balpen 

- een muntstuk om te tossen 

- eventueel een klembord om het SR-blad op te leggen. 

 

Aankomst in de zaal 

 

Hij moet tijdig aanwezig zijn voor de aanvang van de wedstrijd. 45 minuten is hierbij het strikte minimum. Een 

overhaaste controle van terrein, materiaal, spelers en wedstrijdblad is een slechte controle. Kijk dus vooraf na in welke 

zaal je moet fluiten en waar die zaal gelegen is. Vertrek tijdig en hou rekening met de drukte van het verkeer. 

 

 

 



 

Kenmerken van het spel 
 

Een volleybalwedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen met elk max. 12 ingeschreven spelers en twee libero’s en 

waarvan er permanent 6,  bij U13 -> 4 en bij  U11 -> 3 (3tegen3) of 2 (2tegen2) op het speelterrein staan. 

 

Het doel van het spel is de bal te doen vallen in het kamp van de tegenstrever en te beletten dat de bal in het eigen 

kamp de grond zou raken en dit door hem op reglementaire wijze over het net te spelen. Daar het hier over 

jeugdopleiding gaat dient deze reglementaire wijze vooral bij U 13 en U11 zo breed mogelijk bepaald te worden in 

verhouding tot het individuele niveau van elk kind. 

 

De bal wordt in het spel gebracht door de rechterachterspeler, bij U13door de enige achterspeler en bij U 11 door de 

speler rechts vooraan (Positie 1). 

Hij / zij doet de opslag door tegen de bal te slaan teneinde hem over het net naar het kamp van de tegenstrever te 

zenden. Een ploeg heeft het recht de bal driemaal te spelen (buiten de aanraking van het blok) om hem naar het kamp 

van de tegenstrever terug te zenden. Een speler heeft niet het recht de bal tweemaal achtereenvolgens aan te raken 

(uitgezonderd bij het blok). De spelfase gaat verder tot de bal de grond raakt, buiten gespeeld wordt of tot een ploeg 

hem niet behoorlijk zou kunnen terugspelen. 

 

Er wordt na elke fase één punt toegekend ongeacht de ploeg die aan de opslag was (rally-pointsysteem). 

 

Een ploeg die het eerst 25 punten aantekent wint een set op voorwaarde dat de tegenstrever minstens 2 punten minder 

heeft aangetekend. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dient er verder gespeeld te worden tot er een verschil van 2 

punten is (zonder limiet). 

 

Na elke set dient er van kamp te worden gewisseld. 

 

De ploeg die eerst drie sets wint, wint ook de wedstrijd. 

Indien elke ploeg 2 sets wint, dient een beslissende set te worden gespeeld met voorafgaand een nieuwe toss. Nadat 

één van de ploegen in de beslissende set 8 punten heeft gehaald wordt er van kamp gewisseld. De ploeg die het eerst 

15 punten behaalt wint de beslissende set en tevens de wedstrijd, op voorwaarde dat de tegenstrever minstens 2 punten 

minder heeft behaald. 

Bij jeugdwedstrijdenzijn er altijd 4 sets en als het 2 – 2 is wordt er eveneens  een  5de set gespeeld.  

Bij bekerwedstrijden blijft bij jeugd echter het gewone systeem behouden: spelen naar 3 winnende sets 

. 

Bij een wedstrijd  U11 2 tegen 2 spelen competitie en / of tornooi volgens de reglementen van de gewesten. 

Voor de puntentelling ; zie ontmoetingsreglement 

 

 

Afmetingen van het terrein 

 

 U19, U17, U15  9m x 9m 

 U13   7m x7m 

 U11 (3 tegen 3)                   6m x 6m   

 U11 (2 tegen 2)  6m x 4,5m 



 

Nethoogte per leeftijd 

 

 Categorie jongens meisjes    aantal    

 seniors 2,43 m 2,24 m    6 tegen 6  

 U19 2,43 m 2,24 m    6 tegen 6  

 U17 2,35 m 2,18 m    6 tegen 6  

 U15 2,24 m 2,14 m    6 tegen 6  

 U13 2,18 m 2,10 m    4 tegen 4 (3 voor 1 achter)  

 U11 2,10 m 2,10 m    3 tegen 3 (3 voor)  

  1,90 m 1,90 m     2 tegen 2 (2 voor)  

 

Wedstrijdballen 

 

Druk: 0.30 tot 0.325 kg/cm² 

De thuisploeg bepaalt met welke officieel goedgekeurde ballen er gespeeld wordt. 

De opwarming dient door beide ploegen met dezelfde ballen te gebeuren.  

De  2 – 2  spelen met bal nr. 4.  De anderen gebruiken de voor het lopende seizoen goedgekeurde ballen). 

 

Positie van de spelers 

U19 / U17 / U15 
 

Bij het volleybalspel is de positie van de spelers belangrijk. Voor aanvang van elke set ontvangt de scheidsrechter de 

beginopstelling van elke ploeg op een opstellingsbriefje. 

 

 

                            Nummer libero facultatief 



 

U 19, U 17 en U 15 : 

 

Voorbeeld: opstellingsbriefje ploeg A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als  ploeg A de set start met de opslag, is het speler 1 die de opslag geeft in de opslagzone. 

 

Bij aanvang van de spelfase (op het ogenblik van de opslag) moet: 

elke voorspeler minstens een deel van zijn voet dichter bij de middellijn hebben dan de voeten van de 

respectievelijke achterspeler. 

Elke speler van de rechter- (linker-)zijde minstens een deel van zijn voet dichter bij de rechter (linker) zijlijn 

hebben dan deze van de middenspeler van deze lijn. 

 

Na de opslag mogen de spelers zich verplaatsen en gelijk welke positie in hun eigen kamp of in de vrije zone innemen. 

 

Voor het spelen van de bal zijn er twee beperkingen voor de achterspelers: 

- zij mogen niet deelnemen aan een effectief blok (bal komende van het kamp van de tegenpartij stuiten, boven de 

net rand en in de nabijheid van het net). 

- Zij mogen een aanval (smash, toets…) niet afronden in de voorzone als op het ogenblik van het contact de bal 

zich hoger bevindt dan de bovenste rand van het net. 

 

Op het ogenblik dat de bal door de opslaggever wordt opgeslagen, moet iedere ploeg zich in haar eigen kamp bevinden 

(uitgezonderd de opslaggever), in twee lijnen (voorlijn en achterlijn). Deze lijnen mogen gebroken zijn. 

 

Zolang een ploeg aan de opslag, de opeenvolgende spelfazen wint, blijft dezelfde speler aan de opslag en blijven de posities 

van de ploegen ongewijzigd. 

 

Indien een ploeg aan de opslag de spelfase verliest, krijgt de tegenpartij de opslag. De positie van de spelers van de ploeg die 

de opslag verloren heeft blijft ongewijzigd. De ploeg die de opslag krijgt toegewezen moet eerst een rotatie uitvoeren. Elke 

speler van de ploeg schuift één plaats verder volgens de richting van de wijzers van het uurwerk. 

 

  U 13: 

 

 

 

   4     3      2 

 

       1 

    
 

 

 

   4      3      2 

 

  5      6      1 

De spelers 4, 3 en 2 zijn voorspelers 

 

 

De spelers 5, 6 en 1 zijn achterspelers 

 

 

 

De spelers 4, 3 en 2 zijn voorspelers. 

 

 

De speler nr. 1 is achterspeler 



 

Bij aanvang van de spel fase (op het ogenblik van de opslag) moet: 

 

- minstens één voorspeler een deel van zijn voet dichter bij de middellijn hebben dan de voeten van de 

achterspeler. 

- de speler rechtsvoor (linksvoor) moet minstens een deel van zijn voet dichter bij de rechter- (linker-)zijlijn 

hebben dan deze van de middenspeler. 

 

Voor de achterspeler gelden dezelfde beperkingen als bij U19, U17 en U 15. 

 

Na de derde opeenvolgende opslag van eenzelfde speler dient de opslag gevende ploeg een rotatie te maken. De tegenpartij 

maakt op dat moment geen rotatie. De opslag gevende ploeg blijft in balbezit. 

Indien een speler toch een vierde opslag of meer  zou doen,  telt dit niet als een opstellings- of rotatiefout. De rotatie dient dan 

onmiddellijk te gebeuren met behoud van de punten. 

 

 

U11 : (3tegen3) 

 

 

 4         3         2 

 

              

             

 
 

 

 

Speler op positie 1 geeft de opslag. Bij u 11 gelden dezelfde regels in verband met rotatie na drie opeenvolgende opslagen 

door dezelfde speler zoals bij miniemen. 

 

 

U11 : (2tegen2) 

 

 

 

 

    2          1 

 

              

             

 
 

 

Na de derde opeenvolgende opslag van eenzelfde speler dient de opslag gevende ploeg een rotatie te maken. De tegenpartij 

maakt op dat moment geen rotatie. De opslag gevende ploeg blijft in balbezit. 

Indien een speler toch een vierde opslag of meer  zou doen,  telt dit niet als een opstellings- of rotatiefout. De rotatie dient dan 

onmiddellijk te gebeuren met behoud van de punten. 

 
 

De spelers 2, 3 en 4 zijn voorspelers. 

Let op voor rotatie. 

 

Er zijn GEEN achterspelers. 

De spelers 1 en 2 zijn voorspelers. 

Let op rotatie. 

 

Er zijn GEEN achterspelers. 



 

Bij aanvang van de spel fase (op het ogenblik van de opslag) moet: 

 

- minstens één voorspeler een deel van zijn voet dichter bij de middellijn hebben dan de voeten van de 

achterspeler. 

- de speler rechtsvoor (linksvoor) moet minstens een deel van zijn voet dichter bij de rechter- (linker-)zijlijn 

hebben dan deze van de middenspeler. 

 

Voor de achterspeler gelden dezelfde beperkingen als bij U19, U17 en U 15. 

 

Na de derde opeenvolgende opslag van eenzelfde speler dient de opslag gevende ploeg een rotatie te maken. De tegenpartij 

maakt op dat moment geen rotatie. De opslag gevende ploeg blijft in balbezit. 

 

 

U11 : (3tegen3) 

 

 
De spelers 2, 3 en 4 zijn 

voorspelers. 

Let op voor rotatie. 

 

Er zijn GEEN achterspelers. 

 4         3         2 

 

              

             

 
 

 

 

Speler op positie 1 geeft de opslag. Bij u 11 gelden dezelfde regels in verband met rotatie na drie opeenvolgende opslagen 

door dezelfde speler zoals bij miniemen. 

 

 

U11 : (2tegen2) 

 

 

 

 
De spelers 1 en 2 zijn voorspelers. 

Let op rotatie. 

 

Er zijn GEEN achterspelers. 

    2          1 

 

              

             

 
 

 

 

 



 

Wisselen van spelers 

 
Elke ploeg heeft per set recht op maximaal zes wissels (4 wissels bij  U11 2/2). Een wissel kan al gebeuren voor aanvang van 

de set. Door één aanvraag kan meer dan één wissel worden doorgevoerd (dient uitdrukkelijk door de aanvrager aangeduid). 

 

Indien een speler zich kwetst na het inschrijven van de opstelling, maar voor het begin van de set, moet deze reglementair 

gewisseld worden bij de stand 0 – 0 (begin van de eerste set). 

Beperkingen aan wissels: 

- een speler van de beginopstelling mag het spel verlaten (eerste wissel) en terug inkomen (tweede wissel), doch 

slechts één maal per set en enkel op zijn oorspronkelijke plaats in de opstelling. 

- Een wisselspeler kan slechts één maal per set deelnemen in de plaats van een speler van de beginopstelling, en 

hij kan alleen maar vervangen worden door de speler die hij verving. 

- Medische assistentie (eerste hulp) op het speelveld aan een gekwetste speler is toegelaten. Indien deze speler om 

gelijk welke reden niet van het terrein kan of mag verwijderd worden, duurt de eerste hulp totdat deze speler 

door de bevoegde diensten afgevoerd is. Op deze situatie staat geen tijdsbeperking. Het geheel moet bondig 

maar duidelijk op het wedstrijdblad worden vermeld (o.a. betrokken speler, situatie, duur van de onderbreking, 

enz.).  

- Een gekwetste speler die niet dadelijk kan verder spelen moet reglementair gewisseld worden. Indien dit 

onmogelijk is, heeft de ploeg het recht om van een uitzonderlijke wissel te genieten. De speler mag dan 

gewisseld worden door gelijk welke speler (libero en zijn vervanger uitgezonderd) die op het ogenblik van de 

kwetsuur op de bank zit. Indien de speler niet reglementair of met een uitzonderlijke wissel kan vervangen 

worden, zal hem drie minuten hersteltijd worden toegekend. Kan hij na deze herstelperiode niet verder spelen, 

wordt zijn ploeg onvolledig verklaard met set- en wedstrijdverlies tot gevolg. 

 Reden: een onvolledig verklaarde ploeg kan niet opnieuw vervolledigd worden. 

 

Indien de kapitein van de ploeg gewisseld  wordt zal hij of de coach een andere speler op het terrein aanduiden die de functie 

van spelkapitein zal waarnemen tot hij gewisseld wordt of tot wanneer de oorspronkelijke kapitein terug op het veld komt. Het 

is enkel de kapitein ( of de  coach bij  U15, U13 en U11) op het terrein die met de scheidsrechter mag spreken en dit: 

- Om uitleg te vragen over de toepassing van de spelregels. Indien de uitleg van de scheidsrechter niet voldoet 

moet hij onmiddellijk zijn voorbehoud aan de scheidsrechter bekend maken en dit na de wedstrijd op het 

wedstrijdblad laten vermelden. 

- Om te vragen om de opstellingen van de ploegen na te kijken. 

- Om time-outs en spelerswissels aan te vragen als de coach afwezig is. 

 

 

Time-outs 
 

Aangevraagde time-outs. 

Elke ploeg heeft recht op twee time-outs van 30 sec., die zij zelf kunnen aanvragen op het ogenblik dat zij dit nodig achten. 

Eén of twee dode tijden en een aanvraag tot vervanging door één of beide ploegen mogen elkaar opvolgen zonder 

voorafgaande spelhervatting. Het is echter aan een ploeg niet toegelaten achtereenvolgende onderbrekingen te vragen van 

vervangingen zonder dat het spel hernomen was. (meerdere vervangingen kunnen wel tegelijkertijd aangevraagd worden met 

het daarvoor bestemde teken). 

 

Enkel de coach of de kapitein op het terrein (als de coach afwezig is) heeft het recht een spelerswissel of een time-out aan te 

vragen. De aanvraag moet gebeuren aan de scheidsrechter wanneer de bal niet in het spel is en dit door middel van het 

officiële teken. 

 



 

De wedstrijd. 
1. Wedstrijdprotocol 

 
16’ voor begin wedstrijd;  

• Alle spelers verlaten terrein. 

• Controle net. 

• De toss. Begroeten 2 kapiteins en SR 

• Tossen. 

• Wedstrijdblad tekenen. 

• Afwezige spelers laten schrappen. 

• Controle tijdens opwarming ( scorebord; van elke ploeg één). 

3’ voor begin wedstrijd iedereen terug van terrein. 

(Zie voor het volledige wedstrijdprotocol op het web van de AVF ). 

 

2. Aanvang van het spel 

 
Voor iedere set geven de coaches aan de scheidsrechter het behoorlijk ingevuld en ondertekend opstellingsbriefje. Bij 

kwetsuur voor de wedstrijd aanvangt moet de gekwetste speler reglementair gewisseld worden. Bij inschrijving op het 

opstellingsbriefje van een verkeerde speler moet deze de set aanvangen of reglementair vervangen worden (= eerste 

vervanging). 

 

Op vraag van de scheidsrechter stellen de ploegleden (ook de reservespelers) zich op in het midden van het terrein naast de 

scheidsrechter. De scheidsrechter geeft de toelating aan beide ploegen elkaar te begroeten en elkaar een sportieve wedstrijd toe 

te wensen. 

Daarna gaan alle spelers terug naar hun respectievelijke bank, de scheidsrechter gaat naar zijn stoel. 

 

Op het fluitsignaal van de scheidsrechter stellen de basisspelers zich op, op de achterlijn. 

 

De coach en/of hulpcoach en verzorger nemen plaats op de reservebank. De reservespelers en de libero’s nemen eveneens 

plaats op de reservebank of in de opwarmingszone. Geen andere personen zijn hier toegelaten. 

 

Als de coach ook op de bank zit moet hij zitten op het uiteinde van de bank het dichtst bij het midden van het speelveld. Hij 

mag zich ook bewegen in de vrije zone vanaf de verlenging van de aanvalslijn tot aan zijn opwarmingszone. Hij mag 

bovendien langs zijn eigen achterlijn en de overliggende zijlijn coachen, zonder hierbij het spel te storen of te vertragen. Het is 

de coach en de spelers  toegelaten gedurende de time-outs en tussen de sets het terrein te betreden. Bij U15, U13 en U11 moet 

de coach de kapitein begeleiden en steunen bij interpretatie van de reglementen, bij het aantekenen van voorbehoud en bij het 

afsluiten van het wedstrijdblad. 

De coach en de Hulpcoach mogen van functie wisselen ( dus hulpcoach is dan de coach). Let op slechts één kan  dienst doen 

als coach. De andere dient plaats te nemen op de bank. 

 

Ploegleden die op de reservebank zitten of zich in de opwarmingszone bevinden mogen hun ploegleden op het speelveld 

aanwijzingen geven en hen aanmoedigen. 

 

1 min. vóór aanvang van de wedstrijd geeft de scheidsrechter door middel van een fluitsignaal de spelers toelating het 

speelveld te betreden. 

 

De scheidsrechter controleert aan de hand van het opstellingsbriefje de nummers en positie van de spelers van elke ploeg. Bij 

foutieve positie moeten de spelers zonder bestraffing hun juiste plaats op het veld innemen. 

 

Vervolgens geeft de scheidsrechter de wedstrijdbal aan de opslaggever. 

 

Op het aanvangsuur laat de scheidsrechter door middel van een fluitsignaal en het bijhorende teken de eerste opslag van de 

wedstrijd toe. 

 

 



 

Opslag 
 

 
 
De hand bewegen om de richting van de opslag aan te geven 

De opslaggever moet de bal met de hand of een deel van de arm opslaan binnen de 8 sec. na het fluitsignaal van de 

scheidsrechter en dit van binnen de opslagzone (ruimte achter terrein tussen de opslaglijntjes (inbegrepen)), zo niet is de 

opslag fout. 

 

Fouten bij de opslag 

 

De opslag is fout; 

- Speler staat in de opslagzone 

- Voert de opslag niet correct uit. 

- 8 Sec 

De opslag wordt fout, als de bal; 

- Een speler raakt van de eigen ploeg 

- Niet door de doorgangsruimte gaat 

- Buiten valt 

Wanneer de bal wordt opgegooid door de opslaggever moet hij geslagen worden anders is de poging voorbij. 

 

 

8  seconden 

 

 
 



 

3. Affluiten van een spelfase. 

 
Een spelfase kan worden afgefloten omwille van 

a) de positie van de bal 

b) de positie van de speler(s) 

c) een niet geoorloofde balbehandeling 

d) een onvoorziene omstandigheid die invloed heeft op het spel 

 

Een spelfase moet zo snel mogelijk na het gebeuren van de fout door middel van een krachtig fluitsignaal afgefloten worden. 

Daarna zal de scheidsrechter rustig de tijd nemen om: 

- de ploeg aan te duiden die de spelfase wint 

- de juiste fout aan te geven 

- eventueel de ploeg/speler aan te duiden die de fout gemaakt heeft 

 
De arm strekken in de richting van de ploeg die zal opslaan 
 

 

Affluiten omwille van de positie van de bal. 

 
1. Bij de opslag wordt de bal in het net geslagen. 

 

 
 

De relevante kant van het net aanduiden met de overeenkomstige hand 



 

2. De bal overschrijdt volledig de doorgangsruimte onder het net. 
 

 
Wijzen naar de middellijn 

 

 

 

3. De bal raakt de vloer van het speelterrein 
 

 
Met de armen de vingers naar de vloer wijzen 

 



 

4. De bal is buiten als de bal: 
 

- de grond raakt volledig buiten de zijlijnen 

- een voorwerp raakt buiten het speelveld, het plafond of een persoon buiten het spel 

- de antenne, kabel, paal of het net buiten de zijbanden raakt 

- het net overschrijdt buiten de doorgangsruimte (begrensd onderaan door de bovenkant van het net en zijdelings 

door de antennes en hun ingebeelde verlenging) behalve wanneer de bal gaat in de richting van de vrije zone 

van de tegenstrever en reglementair wordt teruggespeeld (langs dezelfde kant buiten de antennes). 

 

 
De voorarmen verticaal heffen, de handen open, de handpalmen naar het lichaam gericht 

 

 

 

5. Alvorens buiten te gaan wordt de bal geraakt door het blok of een ander speler 
 

 

 
Met de handpalm van de ene hand over de verticaal omhoog staande vingers van de andere hand wrijven 

 



 

Affluiten omwille van de positie van de speler(s). 

 
1.Opstellingsfout 

 
Opstellingsfout op het ogenblik van de opslag of een verkeerde speler aan de opslag. Opgelet: eerst de fout laten gebeuren 

(laten opslaan) en dan pas fluiten. De scheidsrechter duidt de betrokken spelers aan en zet ze in de correcte positie. 

 
Met de wijsvinger een cirkelvormige beweging maken. 

Bij aanvang van de spelfase (op het ogenblik van de opslag) moet: 

elke voorspeler minstens een deel van zijn voet dichter bij de middellijn hebben dan de voeten van de 

respectievelijke achterspeler. 

Elke speler van de rechter- (linker-)zijde minstens een deel van zijn voet dichter bij de rechter (linker) zijlijn 

hebben dan deze van de middenspeler van deze lijn. 

 

 

2.Scherm 

 
De spelers van een ploeg vormen een scherm om de tegenstrevers te beletten de opslaggever te zien en evenmin het traject van 

de opgeslagen bal. Er kan slechts gefloten worden voor schermvorming op het ogenblik dat de bal strak over het scherm 

geslagen wordt. Een scherm kan gemaakt worden door één of meerdere personen. Een scherm kan gemaakt worden door 

zowel voorspelers als achterspelers of  door een combinatie van beiden. 

 
 
De beide armen verticaal omhoog steken, de handpalmen naar voor gericht. 



 

3. Contact met het net 
 

De aanraking van het net tussen de antennes ( antennes inbegrepen) door een speler is fout tijdens een actie om de bal te 

spelen. 

Deze actie omvat; de afstoot, de slag,  het blok en de landing. 

Spelers dicht bij de bal, terwijl die gespeeld wordt of die proberen de bal te spelen, worden beschouwd aan de actie deel te 

nemen, zelfs wanneer zij de bal niet raken. 

De spelers mogen de paal, de spankabels of gelijk welk voorwerp aan de buitenkant van de antennes, met inbegrip van het net 

zelf, aanraken. Op voorwaarde dat dit het spel niet hindert. 

Netfouten; 

- Aanraken van het net tussen de antennes alsook het aanraken van de antennes zelf tijdens de actie om de bal te 

spelen. 

- Het net gebruiken als hulp om het evenwicht te bewaren. 

- Het behalen van een voordeel door het aanraken van het net. 

- Acties ondernemen die het spel van de tegenstrever hinderen. 

-  
- De relevante kant van het net aanduiden met de overeenkomstige hand 

 

 

4.Indringen onder het net. 
 

Het is toegelaten om onder het net in de ruimte van de tegenstander in te dringen, op voorwaarde dat het spel van de 

tegenstander niet gehinderd wordt. 

 Indringen in het kamp van de tegenstander over de middellijn; 

1. Het is toegelaten het kamp van de tegenstander met de voet(en) aan te raken, op voorwaarde dat minstens een 

gedeelte van de voet(en) in contact blijft met de middellijn of zich boven de middellijn bevindt. 

2. Het is toegelaten het kamp van de tegenstrever aan te raken met gelijk welk deel van het lichaam hoger dan de 

voeten, op voorwaarde dat dit het spel van de tegenstander niet hindert. 

3. Een speler mag in het kamp van de tegenstander indringen, nadat de bal uit het spel is. 

4. Spelers mogen in de vrije zone van het kamp van de tegenstander indringen, op voorwaarde dat het spel van de 

tegenstander niet gehinderd wordt. 



 

 
Wijzen naar de middellijn 

 

 

 

Affluiten omwille van een niet geoorloofde balbehandeling. 

 

1. Vier aanrakingen 
   
een ploeg raakt de bal viermaal (het blok niet meegerekend) vooraleer hem terug te spelen. 

 

 

 
Vier gespreide vingers omhoog steken 

 



 

2. Gedragen Bal. 
 

 

een gehouden bal: bij het spelen van de bal wordt deze geheven, geduwd, gedragen of gegooid. 

Bij de U13 en U11 is bij de bovenhandse toets een iets langer contact toegelaten op voorwaarde dat de bal gespeeld wordt 

vanaf ooghoogte. Het bovenhands spelen van de bal lager dan ooghoogte, achter of boven het hoofd en opzij van het hoofd 

moeten afgefloten worden. 

 

 

 
 

De voorarm langzaam heffen, de handpalmen naar boven gericht 

 

 

3. Dubbele aanraking 
 

Dubbele toets: een speler raakt de bal tweemaal achtereen (uitgezonderd blok) of de bal raakt achtereenvolgens verschillende 

delen van zijn lichaam (behalve bij een eerste aanraking van de ploeg). 

 

 
 



 

Twee gespreide vingers omhoog steken 

4. Overschrijding van het net. 
 

Een speler speelt de bal in de ruimte van de tegenstrever, men blokt (effectief) over het net voor of tijdens de aanvalsactie van 

de tegenstrever. 

 

 
Een hand boven het net brengen, de handpalmen naar beneden gericht 

 

 

5. Fout achterspeler. 

 
Een achterspeler voert een aanval uit in de voorzone, wanneer de bal zich helemaal boven de bovenrand van het net bevindt. 

Een speler voert een aanvalsactie in de voorzone uit op de opslag van de tegenstrever wanneer de bal zich helemaal boven de 

bovenrand van het net bevindt. 

 

 
 

Met de voorarm een neergaande beweging maken, de hand open 

 



 

6. Blok van achterspeler. 
 

Een achterspeler neemt deel aan een effectief blok 

Een speler blokt de opslag van de tegenstrever. 

Een libero doet een poging tot blok 

 
 
De beide armen verticaal omhoog steken, de handpalmen naar voor gericht. 

 

 

7. Dubbele fout. 
 

Beide tegenstrevers begaan gelijktijdig een fout. Een gehouden bal door het gelijktijdig spelen van de bal boven het net  is 

toegelaten. Bij een dubbele fout dient de spelfase terug gespeeld te worden. 

Wanneer twee tegenstanders de bal gelijktijdig aanraken over het net en de bal in het spel blijft, heeft de ontvangende ploeg 

recht op drie nieuwe balaanrakingen. Indien de bal "buiten" het veld valt, begaat de ploeg aan de tegenovergestelde zijde van 

het net de fout. 

Eerst teken doen, dan kant aanwijzen. 
 

 
 

Beide duimen verticaal omhoog steken 

 



 

Fluiten omwille van een onvoorziene omstandigheid. 
 

Bij een onvoorziene opstandigheid die het spel kan beïnvloeden (o.a. ernstige kwetsuur van een speler, tweede bal op het 

speelveld, defect licht, bal scheurt de mazen van het net, bal verdwijnt achter de balken van het plafond,…) moet de 

scheidsrechter het spel onmiddellijk stopzetten. Men laat de spelfase opnieuw spelen. 

Eerst teken doen, dan kant aanwijzen 

 

 
 

Beide duimen verticaal omhoog steken 

 

 

4. Spelonderbrekingen. 
 
Wisselen van speler(s) 

 
Op het ogenblik van de aanvraag voor speler(s)wissel moet(en) de speler(s) klaarstaan aan de wisselzone (=vrije zone tussen 

de verlenging van de middellijn en de aanvalslijn) 

 

 

 
 

De ene voorarm rond de andere draaien 

 



 

Spelonderbrekingen voor rust (TO) 
Gedurende de time-out moeten de spelers die deelnemen aan de wedstrijd naar de vrije zone nabij hun bank gaan. 

 
 

De handpalm van één hand bovenop de verticaal omhoog staande vingers van de andere hand plaatsen ( vorm een T) en wijs 

dan de aanvragende ploeg aan. 

 

De scheidsrechter fluit het einde van de time-out (30” voor aangevraagde TO) en geeft de spelers de toelating om het 

speelveld te betreden. 

 

 

5. Einde van de set . 

 
Na het toekennen van het laatste punt fluit de scheidsrechter het einde van de set. 

 

 
 

De voorarmen kruisen voor de borst, de handen open 

 



 

6. Wisselen van kamp 
 

De spelers stellen zich op, op de achterlijn en de scheidsrechter fluit voor wisseling van kamp. 

 

 

 
 

De voorarmen van voor naar achter bewegen en ze rond het lichaam draaien 

 

 

 

De wisseling van kamp gebeurt volgens onderstaande schets: 

 

 

 
                                                                         SR stoel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Bank     Bank 

 

Een wisseling van kamp gebeurt na de eerste twee sets en ook na de derde als er nog een vierde dient gespeeld te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Pauze tussen twee sets. 
 

Tijdens de pauze tussen twee sets, die drie minuten duurt, wordt de uitslag van de set genoteerd op het wedstrijdblad en 

worden de opstellingen van de ploegen voor de volgende set op het wedstrijdblad ingeschreven. 

Tijdens de pauze tussen de vierde en de vijfde set moet er opnieuw getost worden. 

Voor aanvang van de tweede, derde, vierde en vijfde set betreden de spelers na het fluitsignaal van de scheidsrechter het 

terrein vanaf de zijlijn. 

 

8. Gebruik van gele en rode kaart. 

 
De mondelinge waarschuwing en de gele kaart 
 

Lichte uiting van wangedrag maakt geen voorwerp uit van een sanctie. 

Het is de taak van de  scheidsrechter te voorkomen dat de ploegen het niveau van bestraffing naderen 

 

Dit gebeurt in twee stappen 

1. door een mondelinge verwittiging te geven aan de spelkapitein 

2. door het geven van een gele kaart aan het (de) betrokken ploeglid (ploegleden) 

Deze gele klaart is geen sanctie op zichzelf, maar geeft aan dat men het bestraffingsniveau heeft bereikt. Het heeft 

geen onmiddellijke gevolgen, maar wordt wel op het wedstrijdblad genoteerd. 

 

Waarschuwing voor wangedrag.                 

 

Wangedrag met sancties tot gevolg 
 

Naargelang de beoordeling van de scheidsrechter en rekening houdend met de ernst van de feiten, worden de volgende 

sancties voorzien en genoteerd op het wedstrijdblad. 

Onbeleefd gedrag; een actie tegen de goede manieren of morele princiepes 

Beledigend gedrag; beledigende uitvallen, gebaren of een actie van minachting 

Agressie; eigenlijke fysieke aanval of agressieve / bedreigende houding 

 

Bestraffing 

Een eerste uiting van wangedrag door gelijk welk ploeglid wordt bestraft met een punt en de opslag aan de tegenstander 

 

 

Bestraffing voor wangedrag                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwijzing 

 

Een ploeglid dat bestraft wordt met een uitwijzing, mag gedurende het verdere verloop van de set niet meer spelen, moet 

reglementair en onmiddellijk gewisseld worden indien hij op het speelveld staat, en moet blijven zitten op de strafstoel, dit 

zonder verdere gevolgen  

De eerste beledigende actie door een ploeglid wordt bestraft met een uitwijzing. 

Een tweede uiting van onbeleefd gedrag tijdens dezelfde wedstrijd, door hetzelfde ploeglid, wordt bestraft met een uitwijzing.         

 

Uitwijzing                                                      

 

Uitsluiting 

 

Een ploeglid dat bestraft wordt met een uitsluiting, moet de competitie controleruimte verlaten voor de rest van de wedstrijd 

en moet reglementair en onmiddellijk gewisseld worden indien hij op het speelveld staat, dit zonder verdere gevolgen 

 

 

Uitsluiting                                                     

 

Toepassing van de sancties voor wangedrag 

 

Alle genomen sancties zijn individueel, blijven van kracht voor de hele duur van de wedstrijd en worden genoteerd op het 

wedstrijdblad. 

Herhaling van onbeleefd gedrag door hetzelfde ploeglid wordt progressief gestraft ( opeen volgende beledigende actie = 

hogere straf) 

Uitwijzing of uitsluiting ten gevolge van beledigend en agressief gedrag moet niet voorafgegaan worden door een andere actie 

 

Wangedrag voor en tussen de sets 

De genomen sanctie  is van toepassing op de volgende set. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing of Bestraffing voor spelvertraging  

 
Een spelvertraging is een onregelmatige actie die de herneming van het spel doet vertragen. 

Voorbeeld: - een vervanging vertragen. 

- een time-out verlengen na het fluitsignaal voor beëindiging. 

- een niet gewettigde vervanging aanvragen. 

- in dezelfde wedstrijd een niet gegronde aanvraag herhalen (aanvraag na het fluitsignaal voor opslag, 

aanvraag door een niet-gerechtigd persoon). 

- een speler in het spel die de wedstrijd vertraagt. 

Gevolg: 

• een eerste vertraging door een ploeg in een wedstrijd is een waarschuwing (gele kaart, zonder verder gevolg) 

• een tweede en daaropvolgende vertragingen door gelijk welk lid van de ploeg in dezelfde wedstrijd is een bestraffing 

(rode kaart). 

 

 

Opmerking: 
Elke sanctie voor spelvertraging (waarschuwing en bestraffing) moet ook als zodanig genoteerd worden op het wedstrijdblad. 



 

9. De libero. 

 
De libero moet ingeschreven worden in het speciale vakje van het wedstrijdblad. 

 

De uitrusting van de libero of van de her aangeduide libero moet van een andere kleur zijn die contrasteert met de uitrusting 

van de ploeg, maar moet wel genummerd zijn zoals deze van de andere ploegleden. 

 

De libero mag elke speler in de achter zone vervangen. 

 

Voor de libero is het verboden een aanval uit te voeren, van op om het even welke plaats (inbegrepen speelzone en vrije zone), 

wanneer deze aanval (slag of toets) gebeurt als de bal zich volledig boven de bovenste rand van het net bevindt. 

 

De libero mag niet opslaan, blokken of een blokpoging uitvoeren. 

 

Op een bovenhandse vingerpas gespeeld door de libero in zijn voorzone of het verlengde ervan mag niet aangevallen worden 

als de bal zich hoger dan de bovenste net rand bevindt. 

 

Vervangingen met de libero worden niet als een gewone vervanging aanzien. Ze moeten niet ingeschreven worden op het 

wedstrijdblad. 

Het aantal vervangingen is dus onbeperkt, maar er moet tussen twee vervangingen steeds wel minstens een voltooide spelfase 

gespeeld worden. 

De libero kan alleen vervangen worden door de speler voor wie hij inviel.  

De vervanging gebeurt ofwel voor de set nadat de scheidsrechter de opstelling gecontroleerd heeft ofwel tijdens de set als de 

bal dood is en voor het fluitsignaal voor de opslag. 

 

Een vervanging na het fluitsignaal maar voor de opslag mag niet verworpen worden, maar moet het voorwerp uitmaken van 

een mondelinge vermaning na het beëindigen van de spelfase. Alle daarop volgende laattijdige vervangingen zullen resulteren 

in de onmiddellijke onderbreking van het spel en het opleggen van een sanctie voor spelvertraging. (gele kaart tonen = 

waarschuwing    en /of  rode kaart = bestraffing ). 

 

De libero en zijn vervanger mogen alleen het speelveld betreden en verlaten langs de zijlijn voor hun wisselbank, en dit tussen 

de aanvalslijn en de achterlijn. 

 

 

Ingeval van kwetsuur of onbekwaam verklaren van de libero mag de coach een nieuwe libero aanduiden. Deze heraan geduide 

libero moet een speler zijn die zich op het moment van de her aanduiding niet op het terrein bevindt. De gekwetste 

onbekwaam verklaarde libero kan nadien niet meer aan de wedstrijd deelnemen. 

De ploegkapitein mag afstand doen van alle privileges van de kapitein om her aangeduid te kunnen worden als libero, indien 

dit zo gevraagd wordt door de coach. 

 

 

Let op; een ploeg speelt met twee libero’s; Bij een kwetsuur moet deze ploeg verder spelen met één libero. Slechts na het 

onbeschikbaar of onbekwaam verklaren van deze tweede libero is er een heraan duiding mogelijk. 

 

 

Als de libero niet heeft deelgenomen aan het spel noteert de scheidsrechter dit in het vak opmerkingen op het wedstrijdblad. 

 

Volgens de internationale spelregels is er 1 of 2 libero’s toegelaten bij U19 en U17 en in de beker bij U19, U17 en U15. 

Let op in de provincie mag er in de competitie met vrije libero(‘s) gespeeld worden  bij U15, echter niet bij bekerwedstrijden 

Indien er mag gespeeld worden met een vrije libero, moet de coach de libero voor aanvang van elke set, vermelden op het 

opstellingsbriefje. 

 

Bij  U11 en U13 is het niet toegelaten te spelen met een libero. 

 



 

Taken voor aanvang van de wedstrijd. 
 

Het wedstrijdblad 

 

Veertig minuten voor de aanvang van de wedstrijd moet het wedstrijdblad ingevuld ter beschikking liggen van de 

scheidsrechter. 

Dit wedstrijdblad kan het jeugdwedstrijdblad of het officiële wedstrijdblad zijn. Afhankelijk van de wedstrijd die u fluit. 

De scheidsrechter controleert: 

 

De hoofding: 

 

- Provincie 

- Aard, afdeling en reeks 

- Geslacht 

- Thuisploeg en bezoekers 

- Plaats, datum en uur 

- Wedstrijdnummer 

- Homologatiecode 

 

Dit laatste wordt door de scheidsrechter gecontroleerd aan de hand van het homologatiebewijs. Dit maakt duidelijk of het 

speelterrein goedgekeurd is voor de afdeling waartoe beide ploegen behoren. 

 
Ingeschreven ploegen: 

 

- Het nummer van de vergunning, de naam en initialen van de voornaam (in drukletters) op het wedstrijdblad of met 

volley spike. 

 

- Vereenzelviging moet met: - de lidkaart voor het lopende seizoen, uitgereikt door Volley Vlaanderen - of de lidkaart 

voor het lopende seizoen, door speler afgedrukt - of de lidkaart voor het lopende seizoen, digitaal (bvb op smartphone) 

- of de spelerslijst met foto’s - of de niet vervallen identiteitskaart - of het niet vervallen rijbewijs - of de niet vervallen 

internationale pas - of het niet vervallen bewijs van verlies van de identiteitskaart, afgeleverd door de officiële 

instantie Een document zonder foto kan niet gebruikt worden voor vereenzelviging. Indien geen van deze documenten 

aanwezig is, mag als spelend lid niet deelgenomen worden aan de wedstrijd. Wanneer de speler toch deelneemt, is dit 

een onrechtmatige deelname. 

 

- Indien de vergunning niet aanwezig is vermeldt men volgende zin in het vak opmerkingen: ”naam speler/speelster en 

geboortedatum, verklaart in het bezit te zijn van een vergunning” en vraagt handtekening van de speler (speelster) (zie 

rubriek allerlei). 

 

- Spelers die laattijdig op een wedstrijd aanwezig zijn, kunnen alleen tijdens de spelonderbreking tussen twee sets in de 

ploegsamenstelling worden bijgeschreven. Dit geldt eveneens voor de libero, voor zover er geen andere speler als 

libero werd ingeschreven op het wedstrijdblad. 

 

- Voor alle jeugdwedstrijden dient steeds een coach aanwezig te zijn. Een coach moet tenminste 16 jaar oud zijn. Indien 

geen coach aanwezig is wordt de boete A8 toegepast. Bij U19, U17 en U15 moet de coach  minimum een 

coachlicentie J hebben. Bij alle jeugdwedstrijden is het de coach en de spelers toegelaten gedurende een time-out het 

terrein te betreden. Bij alle jeugdwedstrijden is het de coach toegelaten zich te bewegen langs de achterlijn en beide 

zijlijnen. Bij U19, U17 en U15 mag er niet gecoacht worden in de 3-meterzone. Bij U13 en U11 is dit wel toegelaten. 

De assistent-coach heeft bij jeugdwedstrijden dezelfde bevoegdheden als de coach, maar slechts één persoon mag 

rechtstaan en enkel die persoon kan dan wissels of time-outs aanvragen. De rol van een coach bij jeugdwedstrijden 

heeft een meer uitgesproken karakter van opvoeding en begeleiding, waarbij er geen plaats is voor intimidatie, 

onbeleefd gedrag, beledigingen of agressie. Bij U15, U13 en U11 wedstrijden mag hij de coach de spelkapitein 

begeleiden en steunen, zoals bij: - de vraag om uitleg over de interpretatie en/of de toepassing van de reglementen - 

het aantekenen van voorbehoud. De coach mag hiervoor samen met zijn spelkapitein tot bij de scheidsrechter gaan. De 

coach van U15, U13 en U11 zal het wedstrijdblad ter goedkeuring mee ondertekenen. Indien de coach niet tekent, zal 

de voorziene boete toegepast worden. 

 

 

De coach van de bezoekende ploeg, controleert de vergunning van de  jeugdscheidsrechter en tekent hiervoor in het 

voorziene vakje. 

 

- Bij onreglementaire deelname (plus statuut) moet de coach dit vermelden op het wedstrijdblad ( handtekening 

plaatsen). 

 

 



 

Officiëlen 

 

Terreinafgevaardigde: 

- herkenbaar aan armband 

- min. 18 jaar 

- aangesloten bij de thuisploeg 

- naam, nummer vergunning en handtekening voor de wedstrijd. (rechts bovenaan op het wedstrijdblad) 

- kan geen enkele andere officiële functie uitoefenen tijdens de wedstrijd (speler, coach, hulpcoach, verzorger of 

markeerder) 

- dient 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de ingang van de zaal of op het terrein aanwezig te zijn 

- zorgt voor de opvang van de officiëlen en de bezoekende ploeg en begeleidt hen naar de kleedkamers 

- is verantwoordelijk voor de scheidsrechter tot deze de sportaccommodatie heeft verlaten 

- voert de opdrachten die hem door de scheidsrechter worden opgelegd onmiddellijk uit 

- voor zalen met meerdere terreinen volstaat één terreinafgevaardigde. 

- Voor zalen met meerdere terreinen volstaat één  terreinafgevaardigde .Sommige zalen kunnen opgesplitst worden in 

meerder units door wanden of gordijnen. Indien de verschillende terreinen enkel te bereiken zijn via een gang buiten 

de ruimte van de sporthal, moet er per unit een terreinafgevaardigde zijn. 

- Officiëlen kunnen tijdens een wedstrijd slechts één functie uitoefenen. Zij dienen in het bezit te zijn van de vereiste 

lidkaart, geldig voor het lopende seizoen. Zij dienen op de daarvoor voorziene plaats op het officiële wedstrijdblad in 

drukletters te worden vermeld of geselecteerd te worden bij gebruik van het elektronisch wedstrijdblad. 

-  

 

Allerlei 

 

- een op het wedstrijdblad vermeld persoon die zijn vergunning niet kan voorleggen, mag aan de wedstrijd deelnemen 

op voorwaarde dat de betrokkene zich kan vereenzelvigen via een officieel document met een recente pasfoto. 

Wettelijke documenten ter vereenzelving zijn: identiteitskaart, rijbewijs, internationale reispas, een wettelijk 

gecertificeerd afschrift met recente foto. 

- Indien één van bovengenoemde documenten kan voorgelegd worden, noteert men dit op het wedstrijdblad ( Naam, 

voornaam, geboortedatum en handtekening). Kan men geen enkel document voorleggen mag men NIET deelnemen 

aan de wedstrijd. 

- De rol van coach bij jeugdwedstrijden heeft een meer uitgesproken karakter van opvoeding en begeleiding. Voor alle 

wedstrijden dient een coach aanwezig te zijn die minstens 16 jaar oud is. 

- De scheidsrechter controleert de eenvormigheid van de kledij en of het nummer op de spelerstrui van iedere speler 

overeenkomt met dit op het wedstrijdblad. (nummers van 1 tot 18) 

- Water; gelet op het duurzaam materialenbeheer  en uit milieuoogpunt, is het niet langer verplicht om flessen water te 

voorzien voor de bezoekers. De thuisploeg zorgt wel dat er water beschikbaar is voor beide ploegen. Twee opties zijn 

mogelijk: - de ploegen voorzien zichzelf van de nodige (herbruikbare) drinkflessen. De organiserende club geeft de 

mogelijkheid de drinkflessen (bij) te vullen via een drinkwatersysteem. - de organiserende club behoudt het gebruik 

van plastic flessen en voorziet beide teams van de vooropgestelde hoeveelheid water (4 flessen van 1,5l, niet bruisend 

bronwater, 2 flessen voor de gewesten en U11 en U13). 

- Veegdoekjes Elke ploeg dient in het bezit te zijn van minimum 2 veegdoekjes voor het drooghouden van het terrein. 

Het is toegelaten dat de veegdoekjes nabij de reservebank zijn. 

- De kapitein moet geen kenteken hebben 

- Ongeveer 16 min. voor aanvang van de wedstrijd meet de scheidsrechter de nethoogte en controleert de antennes (aan 

de buitenkant van iedere zij band en geplaatst aan de tegenovergestelde kanten van het net). 

- Ongeveer 15 min. Voor aanvang fluit de scheidsrechter voor de toss. De kapiteins melden zich bij de scheidsrechter 

om te tossen. Bij de toss bepaalt de scheidsrechter zelf welke ploeg kruis of munt heeft. De winnaar van de toss kiest:  

o  hetzij de opslag of de receptie 

o  hetzij het kamp  

De verliezer krijgt het resterende alternatief. 

De ploeg die de eerste set links van de scheidsrechter begint, is ploeg ‘A’ voor heel de wedstrijd. De andere ploeg is 

ploeg ‘B’. 

‘A’ en ‘B’ zijn te gebruiken op het wedstrijdblad. 

- controle van het scorebord 

- controle van de wedstrijdballen: bal nr.5 (voor   U11(2-2) nr. 4)  

- opstellingsbriefjes 1ste set +/- 12 min. voor aanvang van de wedstrijd 

- ongeveer 3 min. voor aanvang fluit de scheidsrechter om de opwarming te stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. gedragscode voor scheidsrechters en clubs. 

 
Wangedrag en agressie in ons provinciaal en gewestelijk volleybal. 
 

Ook het volleybal ontsnapt niet aan belhamels. 

Daarom herinneren we iedereen aan wat onze eigen spelregels dienaangaande vermelden. 

De internationale spelregels vermelden in hoofdstuk VII (gedrag van de deelnemers) regel 21 (gedragsbepalingen) namelijk 

het volgende: 

 

Sportief gedrag. 
Deelnemers moeten de “internationale volleybalspelregels” kennen en ze toepassen. 

Deelnemers moeten de beslissingen van de scheidsrechters op een sportieve manier aanvaarden, zonder die beslissingen aan te 

vechten. 

In geval van twijfel mag uitleg gevraagd worden over een beslissing, maar dit alleen door de kapitein op het terrein. (Bij 

cadetten, miniemen en pre - miniemen alleen door de kapitein bijgestaan door de coach) 

Deelnemers moeten zich onthouden van elke actie om beslissingen van de scheidsrechter te beïnvloeden. 

 

Fair play. 
Deelnemers moeten zich gedragen in een geest van sportiviteit en fair - play, niet alleen tegenover de scheidsrechter, maar ook 

tegenover andere officiëlen, de tegenstrevers, de ploeg - genoten en de toeschouwers. 

Overleg tussen de ploeggenoten tijdens de wedstrijd is toegelaten. 

 

De spelregels voorzien een sanctieschaal met gradatie van de waarschuwing tot de uitsluiting om al naar het geval en de aard 

van het wangedrag of agressie te bestraffen door de scheidsrechter. In ons provinciaal reglement is een puntensysteem 

opgenomen voor gegeven kaarten, waar diegenen die herhaaldelijk gesanctioneerd worden tijdens wedstrijden zonder daarbij 

evenwel uitgesloten te worden, als recidivist gesanctioneerd worden met een schorsing. 

 

Het is van het grootste belang dat elk wangedrag in de kiem wordt gesmoord en daarvoor ligt er een belangrijke 

verantwoordelijkheid bij de (eerste) scheidsrechter. Hij/zij moet het onderscheid kunnen maken tussen de ludieke of de 

enthousiaste reactie enerzijds van spelers en andere deelnemers aan de wedstrijd en anderzijds het intimideren of provoceren. 

Deze laatste gedragsvormen mogen door de scheidsrechter niet getolereerd worden en er moet onmiddellijk en gepast tegen 

opgetreden worden met de middelen die ter beschikking staan. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar als er niet wordt 

opgetreden ten overstaan van elke vorm van wangedrag, verlaagt met zichzelf tot het niveau van de aanstokers van de onrust. 

 

Zelfs als er zich feiten afspelen die niet voorzien zijn in de internationale spelregels, zoals wangedrag en verbale agressie van 

supporters, moet er voortaan zonder aarzelen worden opgetreden. Verbaal geweld, om het even met welke bewoordingen ten 

overstaan van spelers of officiëlen kan niet meer geduld worden. Niemand komt naar een volleybalwedstrijd om zich te laten 

kleineren of de huid vol te schelden. Belasterende en beledigende uitvallen of gebaren zijn onfatsoenlijk, zowel rond als op 

het volleybalveld.  

Er wordt alle scheidsrechters in de provinciale en gewestelijke competities opgedragen te reageren op elke kwetsende taal 

omtrent het uiterlijk, overtuiging, geaardheid of wat dan ook. De reactie van de scheidsrechter zal ook hier passend zijn al 

naargelang de omstandigheden en daartoe behoren ook volgende mogelijkheden: 

 

1. De beide kapiteins wordt de opdracht gegeven om samen met de medespelers hun supporters tot kalmte en 

sportiviteit aan te manen, met de opmerking toevoegend dat zij het publiek er dienen op te wijzen dat hun ploeg en 

club het slachtoffer zal zijn van de omstandigheden. 

2. Als dat niet baat  onderbreekt de scheidsrechter de wedstrijd en geeft de beide ploegen de opdracht om zich naar de 

kleedkamer te begeven. Na een passende onderbreking (minimum 5’, maximum 15’) wordt er gepoogd om de 

wedstrijd alsnog normaal verder te laten verlopen (stand, rotatie en opslag zoals op het ogenblik van de 

onderbreking). 

3. Indien na een onderbreking van de wedstrijd de bedaardheid van de supporters niet is weergekeerd of de onrust 

herneemt, zal de scheidsrechter de wedstrijd definitief stilleggen. 

4. In het geval het zelfs tot handgemeen komt tijdens een wedstrijd (spelers en/of supporters) moet de scheidsrechter 

altijd en onmiddellijk de wedstrijd staken en niet meer hernemen. 

 

Vanzelfsprekend wordt van elk voorval dat leidt tot een onderbreking of stopzetten van de wedstrijd, door de scheidsrechter 

een verslag opgemaakt, dat zoals voorgeschreven, binnen de 10 dagen moet ingediend worden. Het hoeft geen bijkomende 

uitleg dat voor elk incident na de wedstrijd, wat er ook gebeurt of vastgesteld wordt, eveneens een verslag dient opgemaakt 

door de scheidsrechter, waarbij nog opgemerkt wordt dat zowel de tweede scheidsrechter als de eerste een verslag kan 

opmaken. Wij herinneren er bovendien aan dat het de taak is van de terreinafgevaardigde, clubbesturen en de beide ploegen 

om zo nodig de scheidsrechter(s) in bescherming te nemen. Elke aantasting van de fysieke integriteit van de scheidsrechter(s) 

zal als de zwaarste overtreding bestraft worden.  



 

 

Onze juridische commissies zullen gevolg geven aan elk ingediend verslag en voorbeeldige straffen opleggen, rekening 

houdend met de gepleegde feiten en omstandigheden. 

 

Scheidsrechters die tekort schieten in deze opdrachten zullen ook gesanctioneerd worden. Vaak zijn het de meest 

geroutineerde scheidsrechters die teveel toelaten. Zij kunnen het wel aan, zo wordt gemeend. Zij hebben evenwel te missie 

een solidaire houding aan te nemen met vooral jongere en minder ervaren scheidsrechters die ook meestal het slachtoffer zijn 

van scheldpartijen en verbale bedreigingen en daardoor vaak misnoegd, vroegtijdig er de brui aan geven. 

 

Er wordt met bovenstaande gedragslijnen een bijkomend middel gegeven aan de scheidsrechters waardoor zij over alle 

mogelijkheden beschikken om oordeelkundig in te grijpen waar het moet en alzo voor alle wedstrijden een sportief verloop te 

verzekeren. 

Onze clubs wordt met veel aandrang gevraagd hiervan kennis te geven aan spelers en clubaanhang. 

 

Het is het streven van de Raad van Bestuur volley Antwerpen om elk wangedrag te miniseren om zeker niet te degenereren in 

het vulgaire of hooliganisme. De Raad van Bestuur  staat, in de strijd tegen elk wangedrag op onze volleybalvelden, pal achter 

alle scheidsrechters om hen hierin te steunen. 



 

11. afsluiten van het wedstrijdblad. 
 

Na het affluiten van de wedstrijd begeven alle betrokken partijen die het wedstrijdblad moeten tekenen zich naar de 

afgeschermde ruimte of apart lokaal en controleert de scheidsrechter of alle gegevens (sancties inbegrepen) en in voorkomend 

geval de nodige opmerkingen werden vermeld op het wedstrijdblad. Als er geen opmerkingen te noteren vallen, wordt er een 

kruis (X) over het vak gezet. De ruimte na de genoteerde opmerkingen wordt doorgehaald. In het geval er door plaatsgebrek in 

het vak opmerkingen verder wordt geschreven op de achterzijde van het wedstrijdblad dient die vermelding duidelijk afgelijnd 

en wordt die tekst eveneens getekend door de kapiteins. 

 

Indien de ploegkapitein (of de vervangend kapitein op het terrein) vooraf voorbehoud heeft gemaakt, kan hij dit voorbehoud 

nu laten bevestigen op het wedstrijdblad als officieel protest. 

 

In volgorde wordt het blad dan getekend door: 

1. de markeerder(s) 

2. de twee ploegkapiteins (bij  U15 en U 13 en U11 ook de coaches) 

3. de tweede scheidsrechter 

4. de eerst scheidsrechter (met vermelding van vergunningsnummer) 

 

De kapiteins zijn verplicht het wedstrijdblad te ondertekenen. Indien een kapitein (of coach) weigert te tekenen wordt dit 

vermeld in het vak opmerkingen. 

De kapiteins van beide ploegen tekenen het wedstrijdblad slechts nadat de scheidsrechter hen het blad daartoe voorlegt. 

Daardoor kan het gebeuren dat de kapiteins even geduld moeten hebben om toe te laten dat de scheidsrechter zijn opdracht 

naar behoren vervult en dient de scheidsrechter desgevallend met hen af te spreken na hoeveel tijd zij het wedstrijdblad komen 

tekenen. 

 

De club waarvan de kapitein het wedstrijdblad desondanks aftekent zonder te wachten totdat de scheidsrechter dit heeft 

nagezien en afgesloten, verliest alle rechten op verhaal of klacht. De scheidsrechter vermeldt dit voorval op het wedstrijdblad 

indien er nog opmerkingen worden genoteerd na handtekening van een kapitein. 

 

Na het afsluiten en handtekenen van de ploegkapiteins, na daartoe uitgenodigd te zijn, mag de scheidsrechter geen enkele 

vermelding toevoegen op het wedstrijdblad. Met toevoegingen op het wedstrijdblad nadat de kapiteins getekend hebben, na 

hun uitnodiging hiertoe, of opmerkingen die werden doorgehaald zal er dan ook geen rekening worden gehouden om boeten 

op te leggen. Indien de omstandigheden het vereisen, dient er voor de feiten of vaststellingen na het afsluiten van het 

wedstrijdblad, door de scheidsrechter een verslag opgemaakt zoals voorgeschreven. 



 

Bijlage 1; sanctieschaal 
. 

WANGEDRAG EN BIJHORENDE SANCTIES 

 
LICHT WANGEDRAG 

 
Lichte uiting van wangedrag maakt geen voorwerp uit van een sanctie. Het is 

de taak van de 1ste scheidsrechter te voorkomen dat de ploegen het niveau 
van bestraffingen naderen. 

 
Dit gebeurt in twee stappen: 

Stap 1 : door een mondelinge verwittiging te geven aan de spelkapitein; 

Stap 2 : door het geven van een GELE KAART aan het (de) betrokken ploeglid 
(ploegleden). 

 
Deze formele waarschuwing is geen sanctie op zichzelf, maar geeft aan dat het 

ploeglid (en bij uitbreiding de ploeg) het bestraffingsniveau voor de wedstrijd 
heeft bereikt. Het wordt genoteerd op het wedstrijdblad, maar het heeft geen 

onmiddellijke gevolgen. 
 

WANGEDRAG MET SANCTIES TOT GEVOLG 
 

Niet correct gedrag door een ploeglid ten opzichte van officials, 
tegenstanders, ploeggenoten of toeschouwers wordt, volgens de graad van de 

belediging, in drie categorieën onderverdeeld. 
 

Onbeleefd gedrag: een actie tegen de goede manieren of 

morele principes. 
 

Beledigend gedrag: belasterende of beledigende uitvallen of gebaren of elke 
actie met uiting van minachting. 

 
Agressie: eigenlijke fysieke aanval of agressieve of 

bedreigende houding. 
 



 
 



 

Bijlage 2 wedstrijdprotocol; 
De scheidsrechters moeten het volgend wedstrijdprotocol toepassen voor, tijdens en na de wedstrijd. 
In bepaalde competities, met toestemming van de verantwoordelijke voor deze competitie, kan hiervan afgeweken 
worden. 

 
 

TIJD 
 

 
 

OMSCHRIJVING 

 
 

HANDELING SCHEIDSRECHTER 

 
 

HANDELING PLOEGEN 

 
+ 16 ' voor aanvang 

van de wedstrijd 

 
 

 
 

 
 
Ploegen warmen zich op. 

 
16 ' voor aanvang 

van de wedstrijd 

 

 
 

 
- Eerste scheidsrechter fluit dat 

spelers het speelveld moeten verlaten. 

- Eerste en tweede scheidsrechter 
contro-leren de hoogte en de spanning 
van  het net, evenals de antennes en de 

zijbanden. 
 

 
 

 
 15 '  voor aanvang 

van de wedstrijd 

 
Toss, voor keuze opslag 
en speelveld. 

 
- Beide scheidsrechters stellen zich 

op voor de markeerderstafel 
- Na de toss informeert de eerste 

scheids-rechter de markeerder over de 
keuzes gemaakt bij de toss. 

 
- Beide ploegkapiteins begeven 

zich naar de markeerderstafel. 
 
- Na de toss, tekenen deze ploeg-

kapiteins en de beide coachen 
het wedstrijdblad/ Tablet 

 
- Beide coachen gaan, na onder-

tekenen vnaar hun 
respectievelijke bank. 

 
 14 ' voor aanvang 

van de wedstrijd 

 
Officiële opwarming aan 
het net. 

 
- De eerste scheidsrechter fluit om 

de officiële opwarming, van beide 
ploegen, aan het net aan te kondigen. ( 5' 
per ploeg of 10' gezamenlijk) 
 

- Tijdens de officiële opwarming 
controleren de scheidsrechters, de 
wedstrijdballen, wisselbordjes en al het 
noodzakelijke voor de wedstrijd. 
(Wedstrijdbal, speelkledij, enz…). 
 

- Scheidsrechters geven de nodige 
inlichtingen aan de markeerders. 

 
- Beide ploegen starten de 

opwarming aan het net. 

 
 12 ' voor aanvang 

van de wedstrijd 

 
Opstellingsbriefjes. 

 
- De tweede scheidsrechter ontvangt de 

opstellingsbriefjes van beide coaches. 
 

- De markeerder noteert de opslagvolgorde 
van beide ploegen op het wedstrijdblad/ 
tablet 

 
- De coach van elk ploeg geeft 

het opstellingsbriefje voor de 
eerste set  aan de tweede 
scheidsrechter. 

 
 4 ' voor aanvang 

van de wedstrijd 

 
Einde officiële 
opwarming. 

 
- De eerste scheidsrechter fluit om het 

einde van de officiële opwarming aan te 
kondigen. 

 
- De spelers keren naar hun 

respectievelijke bank terug na 
de officiële opwarming. 
 

- Indien het nodig is dat spelers 
hun truitjes vervangen, moeten 
zij het speelveld verlaten en 
komen na een korte verkleding-
pauze terug. 

 
 3 ' voor aanvang 

van de wedstrijd 

 
Aankondiging van de 
wedstrijd. 

 
- Beide scheidsrechters stellen zich op in 

het midden van het  speelveld, loodrecht  
bij het net, kijkend naar de 
markeerderstafel 

 
. De eerste scheidsrechter staat altijd 

aan de kant van ploeg A en de tweede 
scheidsrechter aan de kant van ploeg 
B. 

 
- De eerste scheidsrechter fluit, waarna de 

spelers van beide ploegen elkaar de hand 
geven. 

 
- De scheidsrechters keren terug naar de 

markeerderstafel. 
 
(Deze opstelling kan ook gebeuren 
afhankelijk van de plaats waar de 
toeschouwers zich bevinden) 

 
- Bij het fluitsignaal van de eerste 

scheidsrechter, komen de 
spelers van beide ploegen het 
speelveld op en stellen zich op 
in het verlengde van de 
scheidsrechters in het midden 
van het terrein.  De spelers 
kijken eveneens naar de 
markeerderstafel. 

 
- Nadat de spelers van beide 

ploegen elkaar de hand hebben 
gegeven, keren zij terug naar 
hun respectievelijke bank. 

 

- De coach, assistent-coach, dokter, 
verzorger en de reserve spelers 

nemen zittend plaats op de bank. 

De coach of assistent coach kan 

plaats nemen naast het speelveld 

in de vrije zone en de 

reservespelers kunnen eveneens  
plaats nemen in de 



 

opwarmingszone. 

  
 
1'30" voor aanvang 

van wedstrijd 

 
 

 
De eerste scheidsrechter zorgt ervoor dat 
de beide ploegen zich opgesteld hebben op 
hun respectievelijke achterlijn 
Hij geeft daarna met een fluitsignaal aan dat 
beide ploegen zich onmiddellijk op het 
speelveld moeten begeven. 

 
De ploegen stellen zich op aan 
hun respectievelijke achterlijn en 
op het fluitsignaal van de eerste 
scheidsrechter begeven zij zich in 
het speelveld. 

  
 

 
- De tweede scheidsrechter kijkt beide 

opstellingen na, door de vergelijking te 
maken met het opstellingsbriefje. Hij 
vraagt de markeerder indien die dezelfde 
controle heeft uitgevoerd of hij klaar is om 
de wedstrijd aan te vangen. 

 
- De tweede scheidsrechter rolt de bal naar 

de serverende speler. 

 

 

 
0 ' Start van de wedstrijd 

 
 

 
De tweede scheidsrechter (markeerder) 
toont aan de eerste scheidsrechter, door 
beide handen op te steken, dat de ploegen 
klaar zijn om de wedstrijd te starten. De 
eerste scheidsrechter fluit en geeft toelating 
voor de eerste opslag binnen de voorziene 
tijd. 

 

 

 
 
1 GEDURENDE HET SPEL 
1.1 INTERVAL TUSSEN TWEE SETS (regel 19) 
 

 Ploegen: Op het einde van elke set stellen de zes spelers van elke ploeg zich op op de 
achterlijn van hun speelhelft. Op aangeven van de eerste scheidsrechter veranderen 
de ploegen van speelhelft (regel 19.2.1). Als de spelers de palen van het net passe-
ren, moeten zij zich onmiddellijk naar hun bank begeven. 

 
Markeerder: Op het ogenblik dat de scheidsrechter het einde van de laatste rally van een set fluit, 

start de markeerder de klok om het interval tussen de sets te chronometreren. 
1.2 0.30 MINUTEN VOOR DE START VOLGENDE SET 
 

 Scheidsrechters:  De tweede scheidsrechter geeft met een fluitsignaal aan dat de basisspelers 
van elke ploeg zich onmiddellijk op het speelveld moeten begeven. 

 
Ploegen: Op aangeven van de tweede scheidsrechter begeven de zes spelers van elke 

ploeg, ingeschreven op het rotatiebriefje, zich onmiddellijk op hun speelhelft. 
 

Scheidsrechters: De tweede scheidsrechter kijkt of de zes spelers van elke ploeg op het 
speelveld dezelfde zijn als deze ingeschreven op het rotatiebriefje. 

 
 Ballenrapers: De ballenraper die zich het dichtst bij de opslaggever bevindt, geeft de speler 

aan de opslag de bal.  
 Voor aanvang van de beslissende set, wordt de bal, door de tweede 

scheidsrechter, gegeven aan de speler aan de opslag. 
 
1.3 0 MINUTEN START 
 

 Scheidsrechters: De eerste scheidsrechter geeft met een fluitsignaal toestemming voor het geven 
van de opslag. 

 
1.4 INTERVAL TUSSEN DE 4e EN 5e SET  (RPS) 
 

 Ploegen: Aan het einde van de set die de beslissende set voorafgaat, stellen de zes 
spelers van iedere ploeg zich op de achterlijn van hun respectievelijke 
speelhelft. Op een teken van de eerste scheidsrechter begeven de beide 
ploegen zich onmiddellijk naar hun bank. 

 
 Ploegkapiteins: De ploegkapiteins begeven zich naar de tafel van de markeerder om de toss uit 

te voeren. 
 

 Scheidsrechters: De scheidsrechters begeven zich naar de tafel van de markeerder om de toss 
uit te voeren. 

 
1.5 0.30 MINUTEN VOOR DE START BESLISSENDE SET 
 

 Scheidsrechters: De tweede scheidsrechter geeft met een fluitsignaal aan dat de basisspelers 
van elke ploeg zich onmiddellijk op het speelveld moeten begeven. 



 

 
 Ploegen: Op aangeven van de tweede scheidsrechter begeven de zes spelers van elke 

ploeg, ingeschreven op het rotatiebriefje, zich onmiddellijk op hun speelhelft. 
 

 Scheidsrechters: De tweede scheidsrechter kijkt of de zes spelers van elke ploeg op het 
speelveld dezelfde zijn als deze ingeschreven op het rotatiebriefje. 

 De tweede scheidsrechter geeft de wedstrijdbal aan de opslaggever. 
 
1.6 0 MINUTEN START 
 

 Scheidsrechters: De eerste scheidsrechter geeft met een fluitsignaal toestemming voor het geven 
van de opslag. 

 
1.7 BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

1.7.1 Bij wedstrijden waar ballenrapers aanwezig zijn, blijft de wedstrijdbal
 gedurende dode tijden in het bezit van de ballenrapers. 
 

1.7.2 Bij wedstrijden waar geen ballenrapers aanwezig zijn, blijft de  
  wedstrijdbal tijdens de dode tijden in het bezit van de tweede  
 scheidsrechter. 

 
1.7.3 Dezelfde werkwijze wordt toegepast tijdens de intervals tussen 2 sets. 

 
1.7.4 Tijdens de dode tijden draagt de tweede scheidsrechter er zorg voor dat

 de spelers zich zo dicht mogelijk bij hun bank bevinden om de vegers toe te laten het speelveld en vrije
 ruimte zo goed mogelijk droog te maken. 

 
2 BIJ HET EINDE VAN DE WEDSTRIJD 

 
Ploegen: Na het einde van de wedstrijd stellen de zes spelers van elke ploeg zich op hun 

respectievelijke achterlijn. Op aangeven van de eerste scheidsrechter moeten zij 
elkaar groeten nabij het net om daarna het speelveld te verlaten en zich naar hun 
bank te begeven. 

 
Scheidsrechter: Beide scheidsrechters  stellen zich op de zijlijn nabij de scheidsrechtersstoel en na 

het groeten begeven zij zich, samen met de markeerders en de twee ploegkapi-
teins, naar het voorziene ruimte, om het wedstrijdblad /tablet administratief af te 
sluiten. 

 
Ploegkapiteins: De beide ploegkapiteins begeven zich, samen met de markeerders en de 

scheidsrechters naar het voorziene ruimte, om  het wedstrijdblad / tablet 
administratief af te sluiten. 

 
3.    OPMERKING 
 
Indien er slechts één scheidsrechter voorzien is, wordt hetzelfde protocol toegepast. De taken die voorzien zijn 

voor de tweede scheidsrechter worden in dit geval overgenomen door de eerste scheidsrechter. 
Bij wedstrijden zonder markeerder, gebeurt het protocol aan de zijlijn in plaats van aan de markeerderstafel

 


