
Arbitragebeleid VC Majella  

Spelregelkennis 
Om wedstrijden te kunnen volleyballen is het noodzakelijk dat de spelers  kennis hebben van het spel, 

maar ook van de regels. 

- De trainer leert een deel vd spelregels aan tijdens de training.  

- De coach moet de scheidsrechter begrijpen en de spelers aanwijzingen geven. 

- De aanvoerder (in het veld) mag de scheidsrechter vragen naar de toepassing van de regels. 

- De veld- en wisselspelers (en toeschouwers) moeten weten wat is toegestaan en wat juist niet. 

- De scheidsrechter moet de wedstrijd leiden en de juiste beslissingen nemen. 

- De teller ondersteunt de scheidsrechter bij het leiden van de wedstrijd.  

- De scheidsrechter en teller moeten de tekens kennen en het wedstrijdformulier snappen. 

- De zaalwacht hangt de netten op en is verantwoordelijk dat de wedstrijden op tijd beginnen.. 

Het spelregelbewijs 
Kortom: Iedereen die betrokken is bij een volleybalwedstrijd (dus ook alle spelers) moet kennis hebben van 

het spel, het speelveld, de spelregels, de tekens en het wedstrijdformulier. 

De gezamenlijke sportbonden zijn in samenwerking met NOC*NSF een traject gestart om te zorgen dat alle 

spelers (en toeschouwers) de juiste kennis van de spelregels van hun sport hebben. Er zijn reeds 

sportbonden waarbij deelname aan wedstrijden niet mogelijk is als de spelers een spelregelbewijs (nog) 

niet hebben behaald. De verwachting is dat de Nevobo deze trend gaat volgen. Veel volleybalverenigingen 

hebben daarom  al verplicht gesteld dat alle leden een spelregelbewijs moeten hebben, voordat ze kunnen 

deelnemen aan een wedstrijd. Dit spelregelbewijs kan je halen door een online spelregeltoets te maken. 

Deze online spelregeltoets geeft eveneens de mogelijkheid om wedstrijden in de 3e en 4e klasse te leiden 

(fluiten), maar dit is geen verplichting na het behalen. Leden die deze toets gehaald hebben, maar geen 

scheidsrechter zijn, worden NIET aangewezen om wedstrijden te fluiten. 

Behalen spelregelbewijs door alle leden van VC Majella 
 Alle leden van VC Majella hebben uiterlijk 1 november hun spelregelbewijs gehaald. 

o Op 1 september van elk seizoen worden alle leden hieraan herinnerd door een e-mail met 

de link naar de toets en een samenvatting van de spelregels. 

o Op 1 oktober krijgen de aanvoerders een overzicht wie de toets nog niet hebben gemaakt 

en worden er op attent gemaakt dat deze mensen vanaf 1 november niet meer mogen 

spelen als ze hem niet hebben gehaald. 

o Het is mogelijk de spelregeltoets op een trainingsavond te maken met ondersteuning van de 

scheidsrechtercoördinator of ervaren scheidsrechter. 

 

 Alle nieuwe leden moeten ook de toets gehaald hebben voordat ze wedstrijden mogen spelen. 

o Nieuwe leden worden bij de inschrijving geïnformeerd door de secretaris. 

o Coaches en aanvoerders worden eveneens geïnformeerd dat het nieuwe lid pas 

speelgerechtigd is na het behalen van de toets. 

o Wanneer nodig herinnert de secretaris het lid, de coach en aanvoerder na 2 weken. 

o Het is mogelijk de spelregeltoets op een trainingsavond te maken met ondersteuning van de 

scheidsrechtercoördinator of ervaren scheidsrechter. 


