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Beoordeling Netsituaties 

In de spelregels zijn met betrekking tot beoordeling door de scheidsrechters van de 

netsituaties de volgende regels van belang: 

 

23.3.2.3 Tijdens de wedstrijd is de eerste scheidsrechter bevoegd: 

te beslissen met betrekking tot: 

c fouten boven het net en aan de bovenkant daarvan; 

 

De tweede scheidsrechter beslist, waarbij hij fluit en het desbetreffende teken geeft, 

tijdens de wedstrijd over: 

24.3.2.3 

het door een speler foutief aanraken van het onderste gedeelte van het net en de 

antenne aan zijn kant van het veld door iedere speler die de bal speelt of probeert te 

spelen; 

 

De meeste discussie ontstaat door de bovenkant en onderkant van het net welke in de 

spelregels door de eerste en tweede scheidsrechter apart moeten worden beoordeeld. 

 

Naar aanleiding van vele vragen die in den lande gesteld zijn over de beoordeling van 

netsituaties heeft de werkgroep Arbitrage in haar vergadering van gisteravond na ampel 

beraad besloten tot de volgende richtlijn: 

 

De bovenkant van het net moet worden geïnterpreteerd als bovenop het net. 

Als voorbeeld: Een aanvaller slaat de bal en komt hierbij met zijn hand op het net. Dat is een 

netfout die door de eerste scheidsrechter moet worden afgefloten. 

 

De rest van het net is de onderkant van het net. Dat is dus inclusief de netband van 7 cm die 

aan de bovenzijde is aangebracht. Hiervoor moet de tweede scheidsrechter fluiten als hij hier 

een netfout constateert zowel bij de aanval als bij de blokkering. Zie hiervoor de regels die 

aangeven wanneer er een netfout wordt gemaakt. 

Bij 11.4.4 eerste aandachtsstreepje moet voor alle duidelijkheid als volgt worden gelezen: 

Een speler beïnvloedt het spel van de tegenstander door o.a.: 

- het aanraken van de bovenkant (= de witte band van 7 cm) van het net of het 

gedeelte van de antenne dat boven het net uitsteekt gedurende zijn actie om de bal 

te spelen, of …. 
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Voor alle duidelijkheid: De eerste scheidsrechter mag natuurlijk voor het hele net fluiten als hij 

een netfout constateert. 

 

De FIVB werkt op dit moment aan een aanvullende tekst met betrekking tot de net- situaties. 

Zodra wij deze nieuwe tekst hebben ontvangen zullen wij deze direct aan u bekend maken. 

 

Wisselprocedure: 

Wij vragen de scheidsrechters om zowel elkaar als ook de tellers behulpzaam te zijn bij deze 

nieuwe procedure. Als de eerste scheidsrechter ziet dat er gewisseld gaat worden en de teller 

of tweede scheidsrechter merkt dat niet op dan moet de eerste scheidsrechter fluiten en het 

wisselteken geven. Overigens moet hij (alleen) dat altijd doen bij elke wissel.  

Tijdens de bijeenkomsten is aangegeven dat wij de eerste helft van het seizoen soepel zullen 

omgaan met deze wisselprocedure en dat wij de tellers, spelers en coaches zullen helpen de 

procedure soepel te laten verlopen, opdat iedereen daaraan kan wennen. 

Ook de beoordelaars, begeleiders en juryleden worden verzocht hier soepel mee om te gaan. 

Het signaal dat de teller zou moeten geven bij een wissel kan eigenlijk van alles zijn. Van het 

roepen, tot een hand opsteken (als er geen signaal is) of op een fluitje blazen of een belletje. 

Indien een zoemer aanwezig is moet die natuurlijk gebruikt worden. 

 

Nieuw Nationaal Wedstrijdformulier  

Bij het nieuwe wedstrijdformulier heeft een zetfout tot gevolg gehad dat bij elke set de A 

(ploeg) links staat en de B (ploeg) rechts. 

De scheidsrechters worden verzocht om bij dit formulier bij set 2 en eventueel bij set 4 en 5 de 

A en de B te laten aanpassen en deze aanpassingen voor of na de wedstrijd van een paraaf te 

voorzien. 
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