De volgende wijzigingen zijn goedgekeurd en per seizoen 2019-2020 ingevoerd:
- Invallersbepalingen senioren
De derde keer invallen in een kalendermaand betekent vastspelen in het team waar het meest is
ingevallen (in die maand). Daarna staat de teller voor die kalendermaand weer op 0
invalbeurten. De vierde keer invallen in een kalendermaand betekent dus niet meer
automatisch vastspelen.
Dit houdt dus in dat iemand die vanuit heren 5, twee keer in heren 4 is ingevallen en daarna 1
keer in heren 3, zich vast speelt in heren 4.
Indien in 3 verschillende teams wordt ingevallen zal het middelste team worden aangehouden.
Speler heren 5 valt in bij: 1e keer: heren 4
2e keer: heren 3
3e keer: heren 1
=> vast gespeeld in heren 3
- Horizontaal meespelen
Het horizontaal meespelen van spelers in dezelfde klasse mag per wedstrijd nog maar door 3
spelers gedaan worden. De overige spelers moeten uit het oorspronkelijke team komen, of
invallers uit lagere klasses zijn.
Behalve deze 2 reglementswijzigingen is tijdens de consultatierondes ook kort gesproken over
de mogelijkheid om aan te kunnen geven als de libero níet heeft deelgenomen aan de wedstrijd.
Deze werd unaniem omarmd en is tijdens de laatste Bondsraad meegenomen in de
reglementswijzigingen.

Spelregelwijzigingen
Hierbij geven wij als Taakgroep Spelregels van de Nevobo een overzicht van de
spelregelwijzigingen die komend seizoen in Nederland worden doorgevoerd. Eerst volgt een
korte opsomming van de wijzigingen. Aansluitend worden ze uitgebreid toegelicht.
•
• De tweede bal in de rally wordt, als deze met de vingers bovenhands gespeeld wordt
én aan de eigen kant van het net blijft, soepel beoordeeld. Deze regel geldt voor alle divisies en
klassen;
•
• In de 1e divisie en lager kunnen voorspelers van het serverende team onderling geen
opstellingsfout maken. Hetzelfde geldt voor de achterspelers van het team dat aan service is.
Wel blijft de regel dat een voorspeler voor zijn corresponderende achterspeler moet staan van
kracht;
•
• De spelregel over de spelerwissel zoals die in de 1e divisie en lager wordt toegepast,
gaat gelden voor alle jeugdklassen en niet alleen voor de hoofd- en topklasse van de jeugd.
Alle niveaus
Internal pass:
Meestal is de tweede bal bedoeld gespeeld te worden als een set-up. Zo’n bal wordt niet altijd
even perfect gespeeld. Niet alleen wat techniek betreft, maar ook qua plek waar deze bal
uiteindelijk terecht komt. Wanneer zo’n tweede bal als een set-up aan de eigen kant van het net
blijft, noemen we dit een ‘internal pass’. Gaat de tweede bal daarentegen (bedoeld of
onbedoeld) naar de speelhelft van de tegenpartij en/of raakt deze het blok, dan is er sprake van
een ‘voltooide aanvalsslag’.

Op het niveau van de Eredivisie wordt de ‘internal pass’ al soepel beoordeeld. Dat lijdt vaak tot
onbegrip bij het publiek. Toch zijn deze beslissingen van de scheidsrechters juist en moeten ze
ook op alle andere niveaus ook zo worden toegepast. Zeker wanneer speler veel moeite doet
om de bal te spelen en/of naarmate de rally langer duurt, moet deze internal pass soepel
beoordeeld worden.
Wat bedoelen we nou precies? Dragen of vasthouden van de bal is en blijft fout. Maar zolang bij
een met de vingers bovenhands gespeelde bal sprake is van kort balcontact én deze aan de zijde
van het net van dit team blijft, hoeft deze bal niet technisch helemaal zuiver gespeeld te
worden.
Omdat de bal technisch niet helemaal zuiver gespeeld wordt, kan na de bovenhandse set-up
enige rotatie in de bal komen. Dit ontstaat bijvoorbeeld omdat een speler de bal niet met beide
handen helemaal tegelijkertijd raakt.
Het is niet zo dat een team door het niet affluiten van een dergelijke bal beloond wordt. Bij een
slechte set-up, benadeelt de spelverdeler zijn eigen team. De aanvaller moet daarna immers
meer moeite doen om er een goede aanval van te maken en deze minder goede aanval is
vervolgens voor de tegenpartij gemakkelijker te verdedigen. Daarom zal een spelverdeler altijd
proberen de bal technisch zo goed mogelijk te spelen opdat er een goede aanval uit voortkomt.
Soepel beoordelen heeft in deze situatie ook tot gevolg dat er bij meer rally’s doorgespeeld kan
worden. En daar komt het publiek voor. Maar dat is niet de enige reden van deze
spelregelwijziging. Ook voor de media zijn langere en spectaculairdere rally’s van belang. Op die
manier kunnen we eenvoudig meer genieten en meer reclame maken voor onze sport.
Er zijn echter wel grenzen. Gemakkelijk te spelen ballen moeten nog altijd strenger beoordeeld
worden dan moeilijk te bespelen ballen. En wanneer zelfs iemand die geen verstand heeft van
volleybal kan zien dat een bepaalde bal technisch fout gespeeld is, dan dient de scheidsrechter
deze bal af te fluiten. Ook twee keer spelen door dezelfde speler in twee acties is niet
toegestaan.
Bovendien moet de bal aan de eigen kant van het net blijven. Anders is er namelijk geen sprake
van een ‘internal pass’, maar van een ‘voltooide aanvalsslag’. Wordt een set-up dus niet
helemaal zuiver gespeeld en gaat deze uiteindelijk toch naar de andere kant van het net, dan
moet de scheidsrechter alsnog affluiten. Hierdoor kan het voorkomen dat de scheidsrechter niet
direct fluit wanneer een set-up onzuiver is. Er moet immers eerst gekeken worden of dat de bal
wel of niet naar de tegenpartij gaat.
Tot slot moet ook de 3e bal altijd zuiver gespeeld worden. Deze bal moet immers over het net
gespeeld worden. Derhalve kan er bij de 3e bal nooit sprake zijn van een ‘internal pass’ en is dit
conform de spelregels altijd een ‘voltooide aanvalsslag’. Ook als de 3e bal uiteindelijk niet over
het net gaat en/of het blok van de tegenpartij niet raakt. En wel omdat bij het soepel
beoordelen van een ‘voltooide aanvalsslag’ wel degelijk een voordeel voor de aanvallende partij
gecreëerd zou worden en dat zou de tegenstander dan wél benadelen.
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Een speler, die de bovengenoemde beperkingen
overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren
waarvoor hij het laatst is uitgekomen.

Vanuit de consultatiesessies is de voorkeur
uitgesproken om de invallersbepalingen te
versoepelen.

3.1.7.5

(…) De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de
jeugdcompetitie dient te liggen:
op zaterdag: van 09.00 uur tot en met 18.00 uur;
op vrijdag voor A-jeugd: van 19.00 uur tot en met
21.30 uur;
op vrijdag voor B/C-jeugd: van 19.00 uur tot en met
19.30 uur;
op maandag tot en met donderdag: van 19.00 uur
tot en met 19.30 uur.
zondag: van 13.00 uur tot en met 17.00 uur (te allen
tijde in overleg).

3.1.8.1.

In de Promotieklasse heren en hoger worden de
eerste en tweede scheidsrechter aangewezen door
de Organisator. In de Promotieklasse dames wordt
de scheidsrechter aangewezen door de Organisator.

Een speler, die de bovengenoemde beperkingen
overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren
waarin de speler het meest is uitgekomen. Na de
derde keer invallen gaat de teller van het aantal
invalbeurten weer op nul in de maand dat er
ingevallen wordt.
(…) De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de
jeugdcompetitie dient te liggen:
op zaterdag voor A/B-jeugd: van 09.00 uur tot en
met 20.00 uur;
op zaterdag voor C-jeugd: van 09.00 uur tot en met
18.00 uur;
op vrijdag voor A-jeugd: van 19.00 uur tot en met
21.30 uur;
op vrijdag voor B/C-jeugd: van 19.00 uur tot en met
19.30 uur;
op maandag tot en met donderdag: van 19.00 uur
tot en met 19.30 uur.
zondag: van 13.00 uur tot en met 17.00 uur (te allen
tijde in overleg).
In de Promotieklasse heren en hoger worden de
eerste en tweede scheidsrechter aangewezen door
de Organisator. In de Promotieklasse dames wordt
de scheidsrechter aangewezen door de Organisator.
Vanaf de Derde divisie dames en hoger worden de
eerste en tweede scheidsrechters aangewezen door
de organisator.

Hiermee wordt meer ruimte gecreëerd om de
wedstrijden ingepland te krijgen.

Verduidelijking

ARTIKEL
3.1.11.5

OUD
(…) Afmelden door een vereniging van een wedstrijd
in de seniorencompetitie of het niet dan wel niet
volledig opkomen van een seniorenteam en niet
direct vast stellen van een nieuwe speeldatum,
locatie en tijd:
a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal
punten in mindering;
daarnaast:
b. bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie;
c. (…)

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 sanctie 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. a. het
maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten
in mindering;
b. een sanctie 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. a. het
maximum (…)

NIEUW
(…) Afmelden door een vereniging van een wedstrijd
in de seniorencompetitie of het niet dan wel niet
volledig opkomen van een seniorenteam en niet
direct vast stellen van een nieuwe speeldatum,
locatie en tijd:
a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal
punten in mindering (bij afmelden);
b. 2x het maximum bij een wedstrijd te behalen
aantal punten in mindering (bij niet (volledig)
opkomen);
daarnaast bij zowel afmelden als niet (volledig)
opkomen:
c. bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie;
d. (..)
Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen
aan een wedstrijd in de jeugdcompetitie:
Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen
aan een wedstrijd in de seniorencompetitie:

MOTIVATIE
Het feit dat men zonder berichtgeving niet op komt
dagen kan o.i. qua sanctie niet vergeleken worden
met het vooraf tijdig afmelden voor de wedstrijd.
Vandaar dat deze zwaarder gesanctioneerd wordt.

Gelijkgetrokken aan de sancties bij artikel 3.1.11.5
(afmelden of niet opkomen van een jeugdteam). In
dat geval worden ook geen minpunten bij
jeugdteams opgelegd. We zijn van mening dat
dezelfde lijn bij dit artikel toegepast zou moeten
worde

