
Aanvullende regels 
 

Wijzigen wedstrijddatum: 

In het geval er op een te plannen wedstrijddag te weinig spelers zijn, is het mogelijk deze 

wedstrijddatum te wijzigen. Hiervoor gelden de volgende regels: 

- Beide verenigingen kunnen tot uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd de Organisator verzoeken 

de speeldatum, speeltijd of speellocatie te wijzigen.  

- De nieuwe datum moet in overleg met de tegenstander bepaald worden. Indien deze niet 

akkoord gaat, blijft de wedstrijd op de oude datum staan. 

- Wedstrijden gepland na 31 maart mogen alleen naar een eerdere speeldatum verplaatst worden. 

Probeer een wisseling echter minimaal vier weken van te voren aan de wedstrijdsecretaris door te 

geven, want het wisselen kan nogal wat tijd in beslag nemen. Sta er ook bij stil dat het niet altijd 

makkelijk is om de datum te wijzigen en dat het vaak makkelijker is de wedstrijd gewoon te spelen. In 

sommige gevallen dat het echt niet anders kan, is het een goede oplossing. 

Ontbreken spelerskaart: 

Wanneer een speler geen spelerskaart kan tonen, dient deze zich op andere wijze te identificeren. 

Slechts voor jeugdleden (een speler die op 1 oktober van het lopende seizoen maximaal 14 jaar was) 

geldt hiervoor een uitzondering. In alle gevallen waarbij geen spelerskaart aanwezig is, dient in de 

ruimte voor opmerkingen slechts het team, het rugnummer, de geboortedatum van de speler en de 

vermelding ‘geen kaart’ genoteerd te worden. Overige informatie, zoals rijbewijsnummers, is 

overbodig. Bij het ontbreken van een identificatiebewijs bij een jeugdlid, dienen de aanvoerder en 

speler hun handtekening bij de opmerking op het wedstrijdformulier te zetten. 

 

Dispensatiespelers 

Spelers die op een lager niveau spelen dan eigenlijk op basis van hun leeftijd zou moeten, dienen 

naast hun spelerskaart een dispensatiebrief van de NeVoBo te hebben. 

A jeugd: geboren op/na 01-10-1995 

B jeugd: geboren op/na 01-10-1997 

C jeugd: geboren op/na 01-10-1999 

 

Blessure: 

Als tijdens een wedstrijd in de 5e klasse of lager (senioren) of in de jeugdcompetitie een team 

door blessure(s) van één of meer spelers incompleet raakt, dan mag dit team de wedstrijd met 

vijf spelers uitspelen, met dien verstande dat de midachterpositie (positie 6) onbezet blijft. 

Beschikt het team over minder dan vijf spelers, dan wordt de wedstrijd beëindigd en de rest 

van de wedstrijd voor dit team verloren verklaard. 

Een libero kan nooit een geblesseerde speler vervangen. Indien een team bestaat uit zeven spelers 

(inclusief libero) dan zal bij de blessure van een speler (behalve de libero) het team incompleet 

worden verklaard. Dit geldt voor seniorenteams in de 4de klasse of hoger. 

 

Beginnen met vijf spelers: 

Het is teams in de laagste klasse senioren en bij de jeugd toegestaan een wedstrijd te beginnen met 

vijf spelers.  



Indien het team met een libero speelt is het teams in de laagste klasse toegestaan een wedstrijd te 

beginnen met zes spelers, inclusief de libero. De libero kan in deze situatie nooit spelen op de positie 

tussen de spelers die aan het begin van de set op positie 5 en 1 zijn opgesteld 

 

Invallen in hogere teams: 

- Door jeugdleden: 

Wie is een jeugdlid?: iedereen die jonger is dan 18 op 1 oktober van dat seizoen EN in een 

jeugdteam is ingeschreven. Dispensatiespelers vallen hier dus buiten en dienen bij de regels voor 

senioren te kijken. 

Een jeugdspeler mag onbeperkt invallen. Dit geldt uiteraard alleen voor hogere teams. Wanneer 

een speler in een jeugdteam is opgegeven geldt dat deze ‘horizontaal’ in mag vallen. Dit wil 

zeggen dat een speler uit een team in JA1A ook in mag vallen in JA1B, zelfs als hierin een lager 

team speelt. 

Een jeugdspeler uit een Meisjes team mag tevens invallen in een Jongensteam welke in dezelfde 

klasse of hoger speelt. MA1A mag invallen bij JA1A, maar niet bij JA2A. Jongens mogen nooit bij 

Meisjesteams invallen. 

Jeugdleden mogen verder onbeperkt meespelen met seniorenteams. 

 

- Door seniorleden: 

Seniorenleden mogen maximaal 11x per seizoen in een hoger team invallen. (Een hoger team is 

een team met een hoger nummer) Bij de 12de keer spelen ze zich vast. Ook geldt er een 

beperking van maximaal 2x per kalendermaand. Indien iemand uit H3 dus 3x in één 

kalendermaand meespeelt met H2, speelt deze zich vast in H2. Let op: indien iemand in H3 is 

ingeschreven en 2x met H2 meespeelt en vervolgens 1x met H1, dan zit deze speler vast in H1. 

 

Vanaf het seizoen 2013-2014 geldt hierop een versoepeling. Tot en met de 2de klasse mag 

horizontaal worden ingevallen. Dus indien H1 en H2 beide in 3de klasse spelen, mag een H1 speler 

ook invallen bij H2.  

 

- Door recreanten: 

Tot en met seizoen 2012-2013 was het mogelijk dat recreanten onder voorwaarden invielen in 

de regulier competitie. Deze regeling is per 2013-2014 vervallen. 

 

Slecht weer: 

Afgelastingen zullen (eventueel regionaal of voor enkele wedstrijden) alleen plaatsvinden wanneer 

door Rijkswaterstaat een verkeeralarm wordt afgegeven, of door het KNMI een weeralarm (nieuwe 

stijl, zie http://www.volleybal.nl/competitie/meest-gestelde-vragen/slecht-weer) wordt afgegeven. 

Naar aanleiding van een dergelijk alarm zal de organisator op de website publiceren dat de 

wedstrijden worden afgelast. 

 

Wanneer gewaarschuwd wordt voor sneeuw of gladheid, maar bovenstaande alarmen niet worden 

afgegeven, gaan wedstrijden in principe gewoon door. Door tijdig van huis te gaan en voorzichtig te 

rijden voorkomt u onaanvaardbare risico's. Mocht u een wedstrijd toch af willen melden dan rekenen 

wij u er op dat u tegenstander, officials en het betreffende kantoor tijdig informeert. 

  



Mochten wedstrijden afgelast worden dan is het van groot belang dat deze zo spoedig mogelijk 

ingehaald worden. Wij vragen u om niet op verzoeken vanuit de organisator te wachten, maar zelf 

contact met de tegenstander te zoeken en een nieuwe speeldatum af te spreken. Deze datum dient 

in de periode tussen twee en vier weken na de oorspronkelijke speeldatum te liggen. 

 


