
 

 

TIME- UT 
  

Van de wedstrijdcommissie…… 
 

Het nieuwe volleybalseizoen start binnenkort. Zoals bijna ieder jaar komen er ook 

voor dit volleybalseizoen weer een aantal spelregelwijzigingen. Dit keer gelukkig 

niet zoveel. Maar wel één opvallende. Netfout wordt weer netfout. 

 

Netfout is weer netfout 

Het aanraken van het net tussen de antennes is fout, gedurende de actie om de 

bal te spelen. De actie om de bal te spelen houdt onder andere in, bij het 

opspringen, tijdens de aanvalsslag (of een poging daartoe) en bij het landen. 

Spelers die dicht bij de bal zijn als die wordt gespeeld of spelers die een poging 

doen om de bal te spelen, worden gezien alsof zij de bal hebben gespeeld. Dus 

ook als zij zelf geen contact met de bal hebben gehad. Het aanraken van het net 

tijdens het spelen van de bal of een poging daartoe, is weer gewoon fout. Er 

bestaat geen verschil meer tussen het raken van de bovenkant of de onderkant 

van het net. 

 

Er is wel een aantal uitzonderingen; 

 Het onopzettelijk aanraken van het net met het haar is niet fout 

(bijvoorbeeld een paardenstaart verstrikt raakt in het net). 

 Als je je om moet draaien om een bal te spelen die niet in jouw buurt is en 

je raakt het net, is dit ook niet fout omdat de bal niet in jouw buurt is. 

 

Wedstrijdshirt aantrekken vóór het inslaan aan het net 

Het moment van het aantrekken van het wedstrijdshirt wordt verschoven van 

vlak voor het begin van de wedstrijd naar tijdens de toss wanneer de spelers toch 

niet mogen inslaan zonder toestemming van de scheidsrechter. 

 

Knoop bovenstaande dus goed in je oren. 

 

Scheidsrechters gezocht 

De volleybalregels worden nageleefd door de scheidsrechters. Scheidsrechters die 

elke wedstrijd weer in goede banen proberen te leiden. Dalvo leunt op veel 

vrijwilligers. Een deel van deze vrijwilligers klimt bijna wekelijks op de bok om als 

scheidsrechter aan de slag te gaan. Helaas moet ik vaak een beroep doen op 

dezelfde vrijwilligers omdat deze groep kleiner en kleiner wordt. Iedereen weet 

dat elke wedstrijd een scheidsrechter nodig heeft, maar dan moeten deze wel 

voorhanden zijn. Het is niet leuk om elke keer dezelfde personen te moeten 

vragen om te fluiten. Daarom doe ik een dringend verzoek aan iedereen die lid is 

van Dalvo om zich aan te melden als scheidsrechter. Ook de ouders van jeugdige 

Dalvo leden mogen zich aanmelden. Wil je graag aan de slag als scheidsrechter, 

maar je durft de drempel niet over omdat je ervaring en/of kennis mist? Dan 

helpen wij je graag om deze kennis en ervaring op te doen. Meelopen met een 

ervaren scheidsrechter of het volgens van een cursus, het kan allemaal. 

  

Rest mij om jullie allemaal een geweldig leuk, sportief en gezellig 

volleybalseizoen toe te wensen. De aanmeldingen om als scheidsrechter aan de 

slag te gaan zie ik met veel belangstelling tegemoet. 
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