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Antwoordenblad 
 

 

No Vraagstelling Goed/fout 
Te behalen 

aantal punten 
 

1. Ploeg A speelt tegen ploeg B. Ploeg B is aan opslag. De stand is 12-12. Ploeg B 
slaat op en  ploeg A wint de rally waardoor de stand 13-12 wordt voor ploeg 
A. Nu, na deze rally, ontdekt de teller dat de verkeerde speler van ploeg B 
heeft opgeslagen. De wedstrijd gaat verder met 14-12 voor ploeg A. 

F 2  

 Spelregel: 12.6.1.1 1e commentaar    

2. Nadat de door de coach aangevraagde spelerswissel is uitgevoerd vraagt de 
aanvoerder een time out aan.  De 2e scheidsrechter kent deze toe. F 2  

 Spelregel: 4.1.1      

3. Twijfelt een aanvoerder of de tegenpartij wel in de goede opstelling staat dan 
mag hij dat 1 x per set vragen aan de tweede scheidsrechter.     G 2  

 Spelregel: 5.1.2.2 1e commentaar    

4. Tijdens een duik om een bal van de grond te halen glijdt de speler door en 
belandt over de middellijn met beide handen in het veld van de 
tegenstander, waarbij niemand gehinderd wordt. De 2e scheidsrechter fluit af 
en geeft het teken 22. 

F 2  

 Spelregel: 11.2.2.2      

5. De libero kan wel de officiële coach op papier zijn maar eventueel niet de 
aanvoerder in het veld als hij deze voor een paar posities in het speelveld 
vervangt. 

G 2  

 Spelregel: 19.1.4    

6. Om een protest rechtsgeldig te laten zijn moet bij het vermelden van een 
protest na de wedstrijd op het wedstrijdformulier in ieder geval vermeld 
worden tegen welke beslissing van de scheidsrechter de ploeg protesteert. 

   G 2  

 Spelregel: 5.1.3.2 3e commentaar    
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7. Als een bal uit de opslag in het net geslagen wordt, wijst de eerste 
scheidsrechter met de hand de zijde van het net aan (teken 19). De 2e  
scheidsrechter volgt nu met hetzelfde teken. 

G  2  

 Spelregel: 12.6.2.1    

8. Een coach gaat in de derde set een bal halen aan de andere kant van de zaal. 
Volgens de scheidsrechter loopt hij veel te langzaam terug. De scheidsrechter 
maant hem om sneller te lopen en geeft de coach een rode kaart omdat hij 
niet snel genoeg loopt. Aan het begin van de vierde set, als de coach weer op 
de bank plaats neemt, toont de scheidsrechter deze coach rood en geel 
samen in een hand omdat de scheidsrechter dat eigenlijk in de derde set 
bedoeld had. Is de scheidsrechter goed of fout in zijn beslissing? 

F  2 
 

 Spelregel: 16.1.5 (4.1); 16.2.2; 16.2.3    

9. Bij de stand 24-22 in de derde set wordt een 2e time-out aangevraagd door 
de coach van ploeg B, direct aansluitend aan de 1e time-out nog in hetzelfde 
dode moment dus. Hierna vraagt de coach van ploeg A een spelerswissel aan. 
Als deze is uitgevoerd en genoteerd vraagt de coach van ploeg B ook een 
spelerswissel aan. Is dit correct? 

 G 2 
 

 Spelregel: 15.3.1    

10. In de derde set blesseert een speler van ploeg A zich zodanig dat deze 
uitzonderlijk gewisseld moet worden. In de vierde set is de speler zodanig 
opgeknapt dat hij weer kan meespelen. De scheidsrechter staat dit toe. Is dit 
juist? 

 F 2 
 

 Spelregel: 15.8    

11. De scheidsrechter is verplicht, ook als hij het er zelf niet mee eens is, een 
door de aanvoerder gewenst protest te (laten) noteren. Mede omdat de 
gewenste bewoordingen van de scheidsrechter zo van belang zijn, mag hij de 
aantekening in de kolom opmerkingen niet door de aanvoerder zélf laten 
maken. 

F 2 
 

 Spelregel: 5.1.3.2 3e commentaar    
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12. Bij de stand 5-10 voor ploeg B in de 5e set constateert de tweede 
scheidsrechter dat er een verkeerde speler in het veld staat bij ploeg B. Deze 
speler staat al vanaf het begin van de 5e set in het veld. De eerste  
scheidsrechter draait de stand terug naar 6-0 voor ploeg A. De beide ploegen 
vragen de tweede scheidsrechter nu wat hun juiste opstellingen zijn. De 
ploegen nemen hun positie is en het spel gaat verder. Op aangeven van ploeg 
B wordt bij de stand 8-6 voor ploeg A bij ploeg A geconstateerd dat deze in 
een verkeerde opstelling staat. 

De eerste scheidsrechter draait de stand nu terug naar 6-0 voor ploeg A. 
Heeft de eerste scheidsrechter juist gehandeld? 

 F 2 

 

 Spelregel: 7.7 1e commentaar    

13. De taak van de coach mag wel op vrijwillige basis, bijvoorbeeld doordat de 
coach zélf gaat meespelen of naar een andere wedstrijd toe moet, worden 
overgenomen door de assistent-coach. 

G  2  

 Spelregel: 5.3.2    

14. De coach van ploeg B vraagt voor het eerst in een set een derde time-out 
aan. Dit verzoek wordt ingewilligd. Nadat de teller en de scheidsrechter zich 
realiseren dat dit de derde time-out is in deze set, worden de ploegen weer 
het veld in gefloten. 

De coach van ploeg B is nu boos op de tweede scheidsrechter omdat deze 
niet aangegeven heeft dat hij al twee time-outs gehad heeft. De eerste 
scheidsrechter kent een punt toe aan ploeg A en geeft een maatregel wegens 
spelophouden aan ploeg B. Heeft de scheidsrechter juist gehandeld? 

G  2 

 

 Spelregel: 15.11 3e commentaar    

15. Ploeg B heeft 8 spelers ter beschikking. In de tweede set worden de spelers 
no 7 en no 8  achtereenvolgens gewisseld tegen de basisspelers 3 en 5. 
Hierna wordt basisspeler no 1 wegens beledigend gedrag van verder  
meespelen uitgesloten. Ploeg B verliest nu deze set en ook de wedstrijd. 

F 2 
 

 Spelregel: 15.8; 6.4.3; 7.3.1    



 

Regio Nieuw-Gelre Spelregeltoets met antwoorden voor de regiodivisie en promotieklasse scheidsrechters, begeleiders en 
beoordelaars voor het seizoen 2009-2010 

4 

Spelregeltoets Nieuw-Gelre Regiodivisie en promotieklasse scheidsrechters, 
begeleiders en beoordelaars voor het seizoen 2009-2010 

 No Vraagstelling Goed/fout 
Te behalen 

aantal punten 
 

16. In de vijfde set bij de stand 14-13 voor ploeg A beweegt na een aanval van 
ploeg A de antenne aan de zijde van de eerste scheidsrechter. De eerste 
scheidsrechter laat het spel doorgaan, maar even later in deze rally fluit de 
eerste scheidsrechter alsnóg af en geeft dubbelfout. Ook na overleg met de 
tweede scheidsrechter en de betreffende lijnrechter, die beiden aangeven 
dat de bal de antenne geraakt heeft, blijft hij bij zijn beslissing. Is dit een 
juiste beslissing van de eerste scheidsrechter? 

    F 2 

 

 Spelregel: 23.3.2.3 1e commentaar    

17. Het scheidsrechtersteken om aan te geven dat een speler op het moment van 
opslag buiten het speelveld staat, is het teken van opstellingsfout (teken 13). 
Het is noodzakelijk daarna de betreffende speler en de betreffende zijlijn aan 
te wijzen.  

 G 2 
 

 Spelregel: 7.4.3 2e commentaar    

18. Indien één (of meer) van de mazen van het net gescheurd is (of zijn), mag er 
met dit net niet worden gespeeld.  G 2  

 Spelregel: 2.2 4e commentaar    

19. Ook al staat de spelersbank officieel buiten de vrije ruimte, het is te allen 
tijde verboden de bal te spelen staande vanaf je eigen spelersbank.  F 2  

 Spelregel: 9.1.3 4e commentaar    

20. Speelgerechtigdheid in de zin van wie wel en wie niet als speler op het 
wedstrijdformulier mogen worden genoteerd is een zaak van de reglementen 
en niet van de spelregels. Bezwaren moeten dus niet bij de Nationale Straf-, 
Protest- en Beroepscommissie aanhangig worden gemaakt. 

G  2 
 

 Spelregel: 4.1.3 1e commentaar    

21. Indien de bankzitters gaan staan in de nabijheid van de bank, behalve bij een 
time-out, verliezen zij het recht om te communiceren met de spelers in het 
veld. Indien zij dat tóch doen dient de eerste scheidsrechter dit te bestraffen 
met een waarschuwing (als het de eerste keer is). 

G 2 
 

 Spelregel: 5.2.3.4 4e commentaar    
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22. De middenaanvaller raakt tijdens een (schijn)aanvalsslag de bovenkant van 
het net. De set-up gaat over hem heen naar de linksvoor. Deze speler voltooit 
een aanvalsslag en raakt bij het neerkomen de onderkant van het net. De 
scheidsrechter laat gewoon verder spelen.  

 G 2 
 

 Spelregel: 11.3.1 aanpassing 6e commentaar    

23. Een aangevraagde en door de scheidsrechter toegestane spelerswissel mag 
worden ingetrokken. De ploeg krijgt dan wel een maatregel voor 
spelophouden opgelegd. 

 G 2  

 Spelregel: 15.2.1 4e commentaar    

24. Als de tweede scheidsrechter heeft gefloten voor een aangevraagde 
spelonderbreking, mag de eerste scheidsrechter niet ook hier nog eens voor 
fluiten. De eerste scheidsrechter hoeft ook het desbetreffende 
scheidsrechtersteken niet te herhalen. 

F 2  

 Spelregel: 15.2.1 6e commentaar    

25. Over het net heen blokkeren en daarbij de bal gelijktijdig met de aanvaller 
raken is fout.  G 2  

 Spelregel: 14.3 1e commentaar    

26. Ploeg A heeft de bal voor de derde maal gespeeld. De bal gaat richting het 
net. Een speler van ploeg B slaat de bal terwijl deze over het net in de 
voorzone van ploeg A is. De scheidsrechter keurt deze actie af en geeft teken 
20. 

    G 2  

 Spelregel: 13.2.1    

27. Neemt een libero deel aan een blok, waarbij geen van de blokkeerders door 
de bal wordt geraakt, dan is er slechts sprake van een “blokpoging” en laat de 
scheidsrechter het spel doorgaan. 

F 2  

 Spelregel: 14.6.6; 19.3.1.3    
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28. Alleen indien de aanvoerder tijdens de laatste set is weggestuurd met een 
rode kaart, mag hij de wedstrijd nog afsluiten door het wedstrijdformulier te 
ondertekenen. Is hij tijdens de laatste set of eerder voor de hele wedstrijd 
uitgesloten met een geel/rode kaart, dan moet zijn vervanger het 
wedstrijdformulier aftekenen. 

    G 2 
 

   Spelregel: 5.1.3.2 1e commentaar    

29. De tweede scheidsrechter is bevoegd te beoordelen of het verantwoord is, 
dat een speler na het oplopen van een blessure al dan niet verder speelt. In 
verband hiermee mag hij eventueel een spelerswissel opleggen óf, als dit niet 
mogelijk is, de wedstrijd via de eerste scheidsrechter laten afbreken. 

G  2 
 

 Spelregel: 15.8 1e commentaar    

30. De bal mag uit de opslag niet worden teruggeslagen boven de netrand vanuit 
de voorzone. Pas als de bal zich in de achterzone bevindt mag een 
aanvalsslag boven nethoogte worden uitgevoerd. Niet de positie van de 
speler, maar de positie van de bal is hierbij bepalend. 

G  2 
 

 Spelregel: 13.3.4 1e commentaar    

31. Tijdens een wedstrijd in de Regiodivisie controleert , registreert en keurt de 
teller een spelerswissel goed, en maakt dit kenbaar aan de 2e SR.  G 2  

 Spelregel: 25.2.2.3 3e commentaar    

32. Een onreglementair uitgevoerde spelerswissel is ook een wissel. De 
corrigerende terugwissel telt óók als een wissel. Het herstellen van een 
onreglementaire spelerswissel kost de ploeg dus twee wisselbeurten. 
Bovendien blijven de gevolgen van uit-, respectievelijk ingewisseld zijn en 
omgekeerd van de betreffende spelers van kracht. 

 G 2 
 

 Spelregel: 15.9.2.3 1e commentaar    

33. De tweede scheidsrechter hoeft een coach niet vanuit zichzelf te 
waarschuwen dat er in een lopende set bepaalde spelers niet meer tegen 
elkaar mogen worden gewisseld. De coach mag wél het aantal verbruikte 
spelerswisselingen c.q. time-outs aan de tweede scheidsrechter opvragen. 

G  2 
 

 Spelregel: 15.1 1e commentaar    
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34. De spelverdeler van ploeg A raakt tijdens een sprong set-up met zijn 
rechterschouder het net. De 1e scheidsrechter fluit af en geeft teken 19. F  2  

 Spelregel: 11.3.1 zie ook 11.4.4    

35. Er mogen maximaal vier personen op de spelersbank plaatsnemen buiten de 
wisselspelers. Deze personen moeten dan wel met naam en NeVoBo-
registratienummer op het wedstrijdformulier vermeld worden. Als de 
teammanager niet tot het aantal van die vier personen behoort, mag hij op 
een stoel achter de bank plaatsnemen. 

 G 2 
 

 Spelregel: 4.1    

36. De libero zit op de spelersbank. De coach wil hem nu gebruiken voor een 
“uitzonderlijke spelerswissel”. De scheidsrechter keurt dat goed.  F 2  

 Spelregel: 15.8    

37. De eerste scheidsrechter kan aan elk individueel lid van een ploeg slechts 
éénmaal per wedstrijd een waarschuwing geven. Een vermanend gebaar of 
een mondelinge berisping behoort hier niet toe. Elke volgend wangedrag van 
dat lid van die ploeg leidt tot een bestraffing. 

G  2 
 

 Spelregel: 21.1 commentaar    

38. Het aanraken van de bovenkant van het net is voortaan toegestaan 
gedurende een actie om de bal te spelen, als je de tegenstander maar niet 
raakt. 

F 2  

 Spelregel: 11.3.1    

39 Indien er geen score of iets anders vermeld behoeft te worden in de rubriek 
“resultaten” van het wedstrijdformulier, wordt het cijfer 0 ingevuld. G 2  

 Instructie wedstrijdformulier: paragraaf 4    

40 De 1e en 2e scheidsrechter moeten beiden fluiten bij een aanvalsfout van een 
achterspeler of bij een aanvalsfout van een Libero. G 2  

 Spelregel: 23.3.2.3 / 24.3.2.4    
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