
Mag je vanuit het materiaalhok aanlopen om te gaan 
serveren? Ja, zolang de scheidsrechter jou maar kan zien

Welke speler in het speelveld serveert er altijd? De rechtsachter

Je komt in een sporthal waar de ruimte die je hebt om te 
serveren (tussen de achterlijn en de muur) erg krap 
(minderdan 2 meter) is. Mag je dan aan die kant met één 
voet in hetveld serveren? Kies het beste antwoord Ja, dat mag

Mag je voor je sprongservice vanaf de zijkant van het veld
(buiten de servicelijntjes) aanlopen?

Ja, zolang je op het moment van afzetten maar tussen 
de servicelijntjes en achter deachterlijn bent

Hoeveel tijd krijg je om te serveren?
8 seconden vanaf het fluitsignaal voor de service door 
de 1e scheidsrechte

Wanneer is je service NIET goed als je aanloopt vanuit 
hetmateriaalhok Je bent niet zichtbaar

Je verplaatst de ballenbak in het hok en opent het 
scherm/gordijn om te kunnen gaan serveren

Een sprongservice is een service waarbij je je achter de 
achterlijn afzet voor een sprong, de bal raakt als je beide 
voeten de grond niet raken en waarbij je vervolgens… in het veld of buiten de servicezone mag landen

De tegenstander serveert, maar jouw team wint de rally en 
krijgt dus een punt. Wie van je team gaat er nu serveren

De speler die nadat er een positie is doorgedraaid op 
rechtsachter komt

Voor je sprongservice loop je aan vanaf de zijkant van 
hetveld (buiten de servicelijntjes) en je serveert de bal als 
jenog buiten de servicelijntjes bent, maar wel achter 
deachterlijn. Mag dat?

Nee, op het moment van slaan moet je tussen of 
precies op een van de tweeservicelijntjes zijn

De serveerder gooit de bal verkeerd op en laat de bal 
daarnavallen. Mag dat?

Nee, als serveerder krijg je maar één mogelijkheid om 
te serveren

Mag de bal bij de service het net raken? Ja

Je serveert terwijl de scheidsrechter nog geen 
fluitsignaalhiervoor heeft gegeven. Wat nu?

Je service moet opnieuw. Pas als de scheidsrechter 
het fluitsignaal hiervoor heeft gegeven,mag je serveren

3 meter achter de achterlijn is een tribune. Mag je 
serverennaast de tribune?

Nee, je mag wel aanlopen vanuit die plek, maar 
serveren moet je in de servicezone doen.

Je bent aan service. Drie teamgenoten staan aan het net 
methun armen omhoog en met een armlengte van elkaar af. 
Magdat?

Ja, dat mag wel als de tegenstander de serveerder of 
de balbaan nog kan zien en de drieteamgenoten 
stilstaan tijdens het moment van service

Mag je in de voorzone een aanvalsslag uitvoeren op de 
baluit de service van de tegenstander als die nog boven 
denetrand is?

Nee, je mag de service nooit boven de netrand 
terugslaan vanuit de voorzone

Welke onderhandse service is goed uitgevoerd?
Een onderhandse service waarbij bal een kort moment 
los komt van de hand en dan pasgeslagen wordt

Het kan voorkomen dat achter één van beide speelhelften 
deservicezone achter het veld erg krap is. In dat geval 
mogende teams op allebei de speelhelften met een voet in 
het veldof op de achterlijn serveren. Klopt dit?

Nee, dat mag alléén aan de kant waar de ruimte 
minder is dan 2 meter.

Welke lijn(en) mag je op het moment van serveren, of op 
hetmoment van opspringen voor de service, niet raken? 
(ervanuit gaande dat er minstens 2 meter ruimte achter 
deachterlijn is) De achterlijn

Je service raakt de netrand en raakt daarbij ook 
eenantenne. Kan het spel doorgaan? Nee, als een bal een antenne raakt is de bal ‘uit’

Welke stelling is juist?

Je hebt als serveerder 8 seconden de tijd om te 
serveren. Je moet binnen deze tijd de balopgooien en 
serveren.



Hoe heet de witte rand aan de bovenkant van het net? De netrand

Mag er worden gespeeld met een gescheurd net? Nee

Waar moet de tellertafel staan als er voldoende ruimte 
is? Tegenover de (1e) scheidsrechter

Voor de wedstrijd meet de scheidsrechter de hoogte 
van hetnet. Welke stelling is juist?

Het net moet in het midden precies op de goede hoogte hangen, 
aan de zijkanten maghet net 2 cm hoger hangen

Wat is ongeveer de afstand tussen de middenlijn en 
deaanvalslijn? 3 m

Wat is de aanvalslijn? De lijn die het speelveld verdeelt in de voorzone en achterzone

Wat is een andere naam voor aanvalslijn? 3-meterlijn

Waar bij het net wordt de hoogte gemeten? In het midden van het net en boven beide zijlijnen

Tijdens de wedstrijd vraagt de scheidsrechter of de 
flesjeswater die voor de spelersbank staan kunnen 
wordenverwijderd. Is dit terecht?

Nee, de flesjes mogen daar staan Het is je eigen 
verantwoordelijkheid.

De scheidsrechter laat tijdens de wedstrijd 
zweetplekkenop het speelveld droog vegen met een 
handdoek. Is ditterecht? Ja, want natte plekken kunnen gevaarlijk zijn

Voor de wedstrijd kom je erachter dat het net 
gescheurd is.Het net moet worden vervangen. Klopt 
dit? Ja

Welke kleur moeten de lijnen van het volleybalveld zijn?
Licht van kleur en anders van kleur dan de vloer van het 
speelveld en de andere lijnen inde zaal

Wat is de grootte van het speelveld? 9 x 18 m

Wat is de voorzone? Het gedeelte tussen de aanvalslijn en de middenlijn

Wat is de achterzone? Het gedeelte tussen de aanvalslijn en de achterlijn

Wat is de passeerruimte?
De ruimte boven het net tussen de twee antennes en het 
verlengde daarvan

Je smasht de bal hard tegen het net en één van de 
antenneshangt daardoor niet meer boven de zijlijn. Wat 
nu?

Je zegt het tegen de scheidsrechter en die bepaalt dat de 
antenne weer recht gehangenmoet worden

Rood is wisselzone



Elk team mag voor een wedstrijd 2 libero's 
aanwijzen, maarper set mag je maar van 1 libero 
gebruik maken. Waar of nietwaar?

Niet waar, je mag allebei de libero's inzetten wanneer je 
wilt, zolang er maar 1 liberotegelijk in het veld staat

Wanneer mag een op de bank zittende libero een 
regulierespeler vervangen?

Direct nadat een voltooide rally is gespeeld, dus zodra een 
rally is afgelopen die een puntoplevert

Vanuit de achterzone geeft de libero een sprongset-
up naarde linksvoor. Die linksvoor valt de bal 
vervolgens aan in devoorzone. Mag dat?

Ja, een libero mag op alle manieren set-uppen zolang 
hij/zij zich in de achterzone bevindt

Je team speelt tijdens de wedstrijd met 1 libero, maar 
dezelibero raakt geblesseerd en kan niet meer verder 
spelen. Wiemag nu de taak van de libero 
overnemen?

Een op de bank zittende speler (maar niet de speler die 
werd vervangen door de libero ophet moment dat deze 
geblesseerd raakte)

De libero set-upt de bal hier vanuit deze positie (1 
voet staat in de voorzone, 1 voet staat in de 
achterzone) naar dediagonaal, die zich hierna afzet 
achter de 3-meterlijn en debal boven de netrand 
raakt. Mag dat?

Nee, de libero set-upt bovenhands met de vingers terwijl 
hij de voorzone raakt en dat mag niet

Een libero mag nooit… Serveren

Elk team mag voor een wedstrijd maximaal 2 
libero'saanwijzen. Hoeveel libero's mogen er 
tegelijkertijd in hetspeelveld staan? 1

Je team speelt met twee libero’s. Wanneer mag de 
op de bankzittende libero de libero die in het veld 
staat vervangen?

Direct nadat een voltooide rally is gespeeld, dus zodra een 
rally is afgelopen die een puntoplevert

Welke stelling is juist?
Een libero mag alleen als achterspeler aan het spel 
deelnemen

Hoe vaak mag een libero een achterspeler per set 
vervangen? Onbeperkt

De set gaat beginnen. De scheidsrechter geeft het 
signaal datje het veld mag inlopen waarna iedereen 
zijn positie inneemtvoor de controle van de 
opstelling. Mag de libero ook al zijnpositie innemen?

Nee, de libero moet wachten totdat de scheidsrechter de 
beginopstelling heeftgecontroleerd. Na zijn teken mag de 
libero wisselen met de betreffende achterspeler enzijn 
positie innemen

Je bent libero en hebt met je coach afgesproken dat 
je in hetachterveld altijd de plaats inneemt van 
julliemiddenaanvaller met rugnummer 5. Wanneer 
kom je het veldin en vervang je nummer 5? Zodra nummer 5 klaar is met zijn/haar serviceserie

De libero speelt de bal bovenhands naar de 
overkant. Magdat?

Ja, maar alleen als de bal op het moment van spelen niet 
boven de netrand uitkomt

De libero slaat de bal uit stand vanachter de 3-
meterlijnnaar de overkant. Mag dat?

Ja, dat mag (zolang de bal op het moment van slaan niet 
geheel boven de netranduitkomt)

Welke stelling is juist? De libero mag iedere speler in de achterzone vervangen

Een libero mag veel handelingen niet. Wat mag een 
libero wel? Een set-up geven vanuit het achterveld

De scheidsrechter controleert voor aanvang van de 
set debeginopstelling op zijn opstellingsbriefje. Hij 
ziet dat delibero al in het veld staat (die heeft alvast 
één van deachterspelers vervangen). De opstelling 
klopt verder. Kan dewedstrijd beginnen?

Nee, de libero mag pas het veld in komen nadat de 
scheidsrechter de nummers enopstelling van alle voor- en 
achterspelers heeft gecontroleerd en het teken heeft 
gegevendat de libero een andere speler mag vervangen

Je bent libero en je staat linksachter. De 
tegenstanderserveert fout. Naar welke positie ga jij 
nu?

Je verlaat het speelveld en je wordt vervangen door de 
speler waarvoor je erin bentgekomen. Die speler wordt nu 
linksvoor

Wat mag een libero niet?
De bal naar de overkant spelen op het moment dat de bal 
volledig boven de netrand is

De libero heeft het veld verlaten. Wanneer mag deze 
liberoweer een achterspeler vervangen?

Direct nadat een voltooide rally is gespeeld, dus zodra een 
rally is afgelopen die een puntoplevert.



Je raakt bij het opspringen om te blokken de onderkant 
vanhet net aan (zonder dat het spel hierdoor wordt 
beïnvloed).Je tegenstander raakt daarna bij een smash de 
bovenkantvan het net aan. Wat voor fout is dit? Dit is een fout van je eigen team

Bij het maken van een actie raak je met je hele voet 
hetspeelveld van je tegenstander aan. Wat nu?

De scheidsrechter fluit af: dit is een voetfout. Het 
punt gaat naar de tegenstander

Bij het maken van een blok raak je de onderkant van het 
net.Het net beweegt hierdoor zichtbaar. Mag dit?

Nee dit mag niet, bij het spelen van de bal mag je 
het net niet raken

Je mag het speelveld van je tegenstander raken met 
elklichaamsdeel boven je voet, als het spel hierdoor maar 
nietwordt beïnvloed. Klopt deze stelling? Ja,

Je tegenstander speelt de bal tegen het net. Het net 
raaktjou terwijl je stil staat op je eigen speelveld. Maak jij 
nueen netfout? Nee

Je mag het speelveld van de tegenstander
Met je voet(en) raken als een gedeelte van de voet
(en) boven of op de middenlijn blijft.

De spelverdeler uit je team raakt tijdens een sprong set-up 
met zijn schouder het net aan tussen de antennes. De 
scheidsrechter fluit voor een netfout. Is dat terecht?

Ja, de spelverdeler raakt het net tussen de 
antennes namelijk aan tijdens het spelen van de 
bal

De spelverdeler uit je team speelt de bal onderhands 
enraakt daarbij zelf de onderkant van het net aan. Wat 
voorfout is dit? Dit is een netfout van je eigen team

De aanvaller rechtsvoor uit je team raakt tijdens 
eenschijnaanval per ongeluk de bovenkant van het net. De 
set-up gaat naar de linksvoor van je team. Deze speler 
linksvoorslaat de bal en raakt bij het neerkomen de 
onderkant vanhet net. Welke speler maakt de fout? De linksvoor, die raakt het net tijdens zijn actie

Terwijl de bal in het net komt, maak jij aan de andere 
kantvan het net een beweging richting de bal om deze te 
raken. Jeraakt daardoor het net. Mag dit?

Nee dit mag niet, het net mag een speler raken, 
maar alleen als de speler volledig stil blijftstaan

Je draait je om bij het net om naar een bal in het 
achterveldte duiken. Bij het omdraaien raakt je shirt het net. 
Mag dit? Ja, tenzij het spel hierdoor wordt beïnvloed

Een aanvaller uit je team raakt tijdens het smashen de Dit is een netfout

Je tegenstander speelt de bal tegen de netrand. De bal 
valtaan jouw kant van het net in het speelveld. Wat voor fout 
isdit? Dit is een fout van je eigen team

Bij het maken van een blok raak je met je hand het deel 
vande antenne dat boven het net uitsteekt. Mag dit? Nee

Je raakt het net per ongeluk aan terwijl de bal nog in 
hetachterveld van je tegenstander is. Is dit toegestaan? Ja, dat is toegestaan als je het spel niet beïnvloedt

Je mag het gedeelte van het net onder de netrand 
aanrakentijdens je actie om de bal te spelen. Zolang je 
jetegenstander maar niet raakt. Is deze stelling juist? Nee

Tijdens een duik om een bal van de grond te halen glijd 
jedoor en beland je met je handen over de middenlijn in 
hetveld van je tegenstander. Wat nu?

Je mag doorspelen, tenzij de scheidsrechter vindt 
dat je het spel van je tegenstanderhindert.



Als je voorspeler bent mag je… in de voor- en achterzone op iedere hoogte een aanvalsslag maken

Wie mogen in/vanuit de voorzone (binnen de 3-meterlijn) 
eenbal die geheel boven de netrand is, naar de 
tegenstanderspelen? Alleen de voorspelers

Je speelt de bal terwijl deze nog helemaal boven despeelhelft 
van je tegenstander hangt (het is geen blok). Magdat?

Nee, dat mag niet. Minimaal een deel van de bal moet boven jouw 
speelhelft zijn

Nadat je bent opgesprongen vanachter de 3-meterlijn, val 
jeaan als je boven de voorzone hangt. Mag dat?

Ja, dat mag. Het gaat hier om de plek waar je je afzet, niet waar je 
uiteindelijk de bal slaat

Je staat rechtsachter (als diagonaalspeler), maar je 
benttijdens de rally per ongeluk van positie gewisseld met 
despelverdeler die rechtsvoor stond. Je komt hier net te 
laatachter en als de tegenstander aanvalt besluit je te 
gaanblokkeren. Is dit fout?

Nee, dit is pas fout als één van de blokkeerders waar jij mee blokt 
ook de bal raakt

Je staat rechtsachter (als diagonaalspeler), maar je 
benttijdens de rally per ongeluk van positie gewisseld met 
despelverdeler die rechtsvoor stond. Je komt hier net te 
laatachter en als de tegenstander aanvalt besluit je te 
gaanblokkeren. De middenblokkeerder naast je raakt 
vervolgenstijdens het blok de bal. Laat de scheidsrechter 
verderspelen? Kies het beste antwoord.

Nee, achterspelers mogen niet deelnemen aan een blok dat de bal 
raakt, ongeacht welkeblokkeerder de bal raakte

Je bent aanvaller en je drukt een bal die precies in hetmidden 
boven het net hangt (deels boven jouw veld en deelsboven 
het veld van de tegenstander) naar de overkant. Magdat?

Ja, zolang jouw handen het deel van de bal raken dat aan jouw kant 
is

De spelverdeler van je team staat rechtsachter (positie 1) 
enbesluit de 2e bal met één hand door te tikken naar 
deoverkant. Mag dat?

Ja, zolang de bal op het moment van spelen maar niet geheel 
boven de netrand uitkomt

Een achterspeler slaat zonder te springen vanuit devoorzone 
(binnen de 3-meterlijn) een bal naar de overkant.Mag dat?

Ja, zolang de bal op het moment van de aanvalsslag deels of 
helemaal beneden denetrand is

De spelverdeler van de tegenstander geeft zijn aanvallereen 
set-up heel dicht op het net. Wanneer mag je deze balterug 
smashen? Zodra de bal gedeeltelijk of helemaal op jouw speelhelft komt

Je serveert de bal met een boogje, net over het net. 
Delinksvoor van de tegenstander slaat de bal meteen terug,
zonder te springen. Mag dat?

Ja, maar alleen als de bal niet boven de netrand uit komt tijdens het 
moment van slaan

Vanuit de voorzone mag je de service van de 
tegenstandernooit direct terugslaan als deze boven de 
netrand is. Goed

Een achterspeler slaat staand/huppend vanuit de 
voorzoneeen bal over het net. Op het moment van de 
aanvalsslag is debal gedeeltelijk boven de netrand. Mag dat?

Ja, een achterspeler mag altijd aanvallen/slaan in de voorzone, 
zolang de bal niet in z'ngeheel boven de netrand uitkomt tijdens het 
raken van de bal

De spelverdeler staat op rechtsachter (positie 1). De pass iste 
scherp en dreigt over het net te gaan. Hij besluit tespringen en 
de bal door te tikken naar de overkant. Maakt despelverdeler 
hier een fout?

Ja, want op het moment dat hij de bal doortikt is de bal helemaal 
boven de netrand endan mag een achterspeler in de voorzone nooit 
een bal naar de overkant spelen

De spelverdeler van jouw team staat rechtsachter (positie1). 
De pass is te scherp en dreigt over het net te gaan. 
Despelverdeler blokkeert nu met de middenblokkeerder mee 
endit blok raakt de bal. Mag dat?

Nee, een achterspeler mag niet deelnemen aan het blok dat de bal 
raakt, ook al raakt debetreffende speler de bal uiteindelijk zelf niet

Als je achterspeler bent mag je… achter de 3-meterlijn op iedere hoogte een aanvalsslag maken

Je bent aanvaller en je spelverdeler speelt de set-up heeldicht 
op het net (maar wel nog aan jouw kant). Nog voordatje de 
kans krijgt om de bal over het net te spelen, blokt 
detegenstander de bal af met zijn handen helemaal over 
hetnet. Mag dat?

Nee, blokkeren over het net mag altijd pas nadat een aanvalsslag is 
uitgevoerd of na een3e keer spelen van de tegenstander



Is het verplicht om kniebeschermers te dragen tijdens 
dewedstrijd? Nee

Op het shirt van één van de spelers van je team staat 
geennummer. Wat nu?

Het nummer wordt met tape op het shirt geplakt en 
de speler mag meespelen

Wie kan geen aanvoerder zijn in het veld? Libero

Je bent het niet eens met de beslissing van de 
scheidsrechter.Wie mag er om uitleg vragen? De aanvoerder in het veld

Bij de opstelling van de 1e set ziet de scheidsrechter dat 
deaanvoerder niet in het veld staat. Wat moet 
descheidsrechter doen?

De coach of de aanvoerder zelf laten aanwijzen wie 
van de spelers nu de aanvoerder inhet veld wordt

Wie ondertekent het wedstrijdformulier? De scheidsrechter(s),De aanvoerders,De teller

De aanvoerder van je team is ziek en belt voor de 
wedstrijdaf. Mag de wedstrijd gespeeld worden zonder 
deaanvoerder?

Ja, de coach mag een speler in het veld aanwijzen 
die dan de aanvoerder in het veld wordt

Wie houdt het wedstrijdformulier bij? De teller

Wie bedient het scorebord? ✖ De teller

broek aan (met nummer en in de goede kleur). Mag dat? Ja

Wat zijn taken van de teller?
Bijhouden van het wedstrijdformulier en bedienen 
van het scorebord

Je bent je schoenen vergeten. Wat nu?
Je mag meespelen op blote voeten (na toestemming 
van de scheidsrechter)

Terwijl je coach bij de zijlijn staat, vraagt de aanvoerdervan je 
team een time-out aan bij de scheidsrechter. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Als er een coach aanwezig is mag 
de aanvoerder geen time-outsaanvragen

Tijdens je wedstrijd vraagt je coach een spelerwissel aan.De 
aanvoerder van je team is het hier niet mee eens en 
zegttegen de scheidsrechter dat de speler niet gewisseld 
magworden. Mag de aanvoerder dat doen?

Nee, dat mag niet. De aanvoerder kan geen time-
outs en spelerwissels aanvragen als decoach 
aanwezig is. De aanvoerder mag de spelerwissel dus 
ook niet tegenhouden

Wat zijn taken van de coach?
Begeleiden van het spel vanaf de zijlijn en aanvragen 
van time-outs en spelerwissels

Uit hoeveel spelers mag je volleybalteam maximaal bestaan? 12

Kan de wedstrijd gespeeld worden zonder libero?
Ja, het is niet verplicht een libero in je team aan te 
wijzen

Wie beslist of een punt wordt toegekend? De scheidsrechter

Tijdens de wedstrijd draagt één van de spelers van je 
teameen opvallende ketting. Mag de scheidsrechter vragen 
om deketting af te doen?

Ja, dat mag. De speler mag namelijk geen sieraden 
dragen die verwondingen kunnenveroorzaken bij 
hemzelf of een andere speler



Wie neemt de uiteindelijke beslissingen tijdens 
dewedstrijd? De (1e) scheidsrechter

Je bent aanvoerder in het veld en begrijpt een beslissing 
vande scheidsrechter niet. Mag je bij de scheidsrechter 
omuitleg vragen?

Ja, aanvoerders mogen om uitleg vragen bij de 
scheidsrechter als ze een beslissing 
nietbegrijpen

Moet de scheidsrechter voor een wedstrijd het net op 
degoede hoogte hangen?

Nee, hij controleert alleen de nethoogte. Het 
thuisspelende team is verantwoordelijk voorhet 
juist opbouwen van het net

De aanvoerders van beide teams ondertekenen als 
laatstehet wedstrijdformulier. Klopt dit? Nee

Welke houding kun je als scheidsrechter het 
besteaannemen?

De wedstrijd leiden op een onopvallende manier, 
maar duidelijk zijn in je beslissingen

De taken van de scheidsrechter zijn onder andere: het 
leidenvan de wedstrijd, het opbouwen van het veld en het 
bedienenvan het scorebord. Klopt dit? Nee

De taken van de scheidsrechter zijn onder andere: het 
leidenvan de wedstrijd, het uitvoeren van de keuze van de 
toss enhet controleren van het wedstrijdformulier na 
dewedstrijd. Klopt dit? Ja

De scheidsrechter fluit voor een fout. Wat geeft hij 
daarnaals eerste aan? Welk team het punt en de service krijgt

Je bent het als speler niet eens met de beslissing van 
descheidsrechter. Wat nu?

De aanvoerder in het veld van je team mag om 
uitleg vragen bij de scheidsrechter
AAAAA

Wat zijn belangrijke eigenschappen van een 
scheidsrechter? Consequent en onpartijdig

Besluit- en communicatief vaardig
Zelfkennis en goede kennis van de spelregels

De scheidsrechter fluit voor een fout. Daarna geeft hij 
eerstaan welk team de service krijgt en daarna (wanneer 
deaanvoerder er om vraagt) welke fout er is gemaakt. Is dit 
degoede volgorde? Ja

Wat geven de lijnrechters (indien aanwezig) met behulp 
vaneen vlag onder andere aan? De gemaakte fout

De scheidsrechter fluit voor een fout. Daarna geeft hij 
eerstaan welke fout er is gemaakt en vervolgens welk team 
hetpunt en dus de service krijgt. Is dit de goede volgorde? Nee

Wie controleert de spelerskaarten voor de wedstrijd?
De 2e scheidsrechter als die aanwezig is, anders 
de 1e scheidsrechter

Wat zijn taken van de 2e scheidsrechter als deze 
aanwezigis?

Het controleren van de spelerskaarten en de 
opstelling

Waarmee geven de lijnrechters (indien aanwezig) de 
gemaaktefout of de balactie aan? Een vlag

Na de wedstrijd vinken de beide aanvoerders eerst de 
uitslagin DWF af of ondertekenen het DWF-formulier om de 
uitslagte controleren. Daarna vinkt de eerste 
scheidsrechter alslaatste in DWF de uitslag af of 
ondertekent als laatste hetDWF-formulier. Klopt dit? Ja



Jij staat linksvoor opgesteld als je teamgenoot klaar 
staatom te serveren. Als de scheidsrechter fluit merk 
jeplotseling dat je helemaal niet linksvoor bent, 
maarmidvoor. Mag je je nog snel verplaatsen

Ja, maar dat hoeft niet. Als 'midvoor' mag je tijdens je 
eigen service ook links van je"linksvoor" in het veld 
staan.

Je serveert de bal 'uit', maar de tegenstander heeft 
eenopstellingsfout gemaakt. Wie krijgt het punt?

Jouw team. Als bij de service door jouw team geen 
fout wordt gemaakt, maar degeserveerde bal gaat uit, 
dan wordt de opstellingsfout bestraft.

Je bent linksachter en je eigen team serveert. Waar moet 
jestaan?

Achter de linksvoor, de onderlinge posities t.o.v. de 
andere achterspelers maakt niet uit

Je staat klaar om te serveren, de scheidsrechter fluit.
Plotseling merk je dat jij helemaal niet aan de beurt 
bentom te serveren. Wat nu?

Als je de bal nog snel aan de juiste speler geeft en 
die serveert nog binnen de 8 seconden,dan mag dat! 
Mits iedereen van je team goed opgesteld staat op 
het moment van deservice

Je bent rechtsachter en de tegenstander serveert. 
Waarmoet je staan? Rechts van de midachter en achter de rechtsvoor

Je bent linksvoor en de tegenstander serveert. Waar moet 
jestaan? Links van de midvoor en voor de linksachter

Je bent rechtsvoor en de tegenstander serveert. Waar 
moetje staan? Rechts van de midvoor en voor de rechtsachter

Je bent midachter en de tegenstander serveert. Waar 
moet jestaan?

Tussen de twee andere achterspelers en achter de 
midvoor

Op het moment dat je de bal opgooit voor je service 
begintde spelverdeler van de tegenstander, die 
rechtsachter staat,te lopen en is op het moment dat jij de 
bal raakt met devoeten al voorbij de rechtsvoor. Mag dat?

Nee, op het moment dat de serveerder van de 
tegenpartij de bal raakt, moet jouw teamzich in de 
juiste servicevolgorde bevinden

Jij staat met een voet buiten de lijn tijdens de service 
vande tegenstander. Wat doet de scheidsrechter?

Fluiten voor opstellingsfout. Je stond niet goed 
opgesteld: je moet binnen het speelveldstaan

De speler op positie 2 noem je... de rechtsvoor

De speler op positie 1 noem je... de rechtsachter

De midachter staat op positie: 6

De tegenstander serveert, waarna de scheidsrechter 
fluitvoor opstellingsfout aan jouw kant (zie afbeelding). 
Descheidsrechter realiseert zich vervolgens dat hij zich 
heeftvergist. Hij geeft dubbelfout en laat het punt 
overspelen. Isdit juist? Ja

Nadat de tegenstander heeft geserveerd fluit 
descheidsrechter voor opstellingsfout aan jouw kant 
(zieafbeelding). Maar niemand van je team weet wie er 
verkeerdstond opgesteld. Wat nu?

DDe aanvoerder in het veld mag naar de 
scheidsrechter lopen en vragen wie er verkeerdstond. 
De scheidsrechter moet die perso(o)n(en) kunnen 
aanwijzen / kunnen benoemen.Jullie nemen nu de 
goede opstelling in

Je bent midvoor en je eigen team serveert. Waar moet 
jestaan? ✖

Voor de midachter, de onderlinge posities t.o.v. de 
andere voorspelers maakt niet uit.

De speler op positie 4 noem je... de linksvoor



Wat is de meest voorkomende speeltechniek van 
despelverdeler? Bovenhands met de vingers spelen

Twee spelers uit je team spelen de bal in het 
achterveldtegelijkertijd. Eén van de twee spelers geeft 
daarna eenset-up. Mag dit? Nee, 2 keer achter elkaar spelen mag niet

Je blokkeert een aanval van je tegenstander. De bal 
gaatdoor het blok heen en raakt vervolgens nog je arm en 
jeschouder. Er wordt doorgespeeld door je teamleden. 
Magdit?

Ja, de bal komt in opeenvolgende 
aanrakingen op het lichaam van de 
blokkeerder enwanneer dit gebeurt in één en 
dezelfde actie/beweging

Je team mag de bal maximaal 3 keer aanraken om deze 
overhet net te spelen. Daarop is één uitzondering. Welke 
is dat?

Als de bal het blok heeft geraakt, die 
aanraking telt niet mee

Je passt de bal naar de spelverdeler. Hoe vaak mogen 
despelers uit je team hierna de bal nog raken om deze 
over hetnet te spelen? 2 keer

Wat is een ander woord voor onderhands spelen? (kies 
hetbeste antwoord) Passen

De spelverdeler uit je team speelt de 2e bal bovenhands 
enraakt deze 2 keer kort achter elkaar aan. Mag dit?

Nee, de spelverdeler mag in deze situatie de 
bal niet 2 keer raken

Je blokkeert de bal en speelt deze meteen nog een keer. 
Magdit?

Je blokkeert de bal en speelt deze meteen 
nog een keer. Magdit?

Bij het passen stuitert de bal van je onderarmen tegen 
jehoofd. Kies het beste antwoord.

Als dit de eerste keer spelen is en dit in één 
actie/beweging gebeurt, laat 
descheidsrechter het spel doorgaan

Je raakt de bal tijdens het blokkeren. Hoe vaak mogen 
despelers uit je team de bal nog raken om deze over het 
net tespelen?

Je raakt de bal tijdens het blokkeren. Hoe 
vaak mogen despelers uit je team de bal nog 
raken om deze over het net tespelen?

Je raakt de bal tijdens het blokkeren. Hoe vaak mogen 
despelers uit je team de bal nog raken om deze over het 
net tespelen? Ja

De scheidsrechter kan affluiten voor twee 
soortentechnische fouten bij het spelen van een bal: 
vasthouden vande bal en het 2 keer achter elkaar 
aanraken van de bal dooréén speler. Welke van deze 
fouten wordt soepelerbeoordeeld bij het spelen van de 
eerste bal?

2 keer achter elkaar aanraken van de bal 
door één speler

2 keer achter elkaar aanraken van de bal door één speler

Ja, het gelijktijdig met je tegenstander 
blokkeren telt als één aanraking. Omdat het 
eenblok was mag je gewoon nog een keer 
spelen

Een speler uit je team blokkeert een bal. Deze bal 
belandtmet een boogje in jullie achterveld. Daar passt 
eenverdediger de bal naar de spelverdeler en die geeft 
een set-up naar de aanvaller. De aanvaller slaat de bal 
over het netnaar de tegenstander. Mag het spel doorgaan?

Ja, na het blok mag er nog 3 keer gespeeld 
worden

Bij het blokkeren stuitert de bal vanuit je handen op 
jehoofd. Een andere speler uit je team speelt de bal 
daarnaover het net naar je tegenstander. Mag dit? Ja

Je raakt de bal tijdens het spel met je voet en de bal 
gaatover het net. Mag dat?

Ja, je mag de bal altijd met elk lichaamsdeel 
spelen, dus ook met je voet



Mogen de wisselspelers zich tijdens een time-out opwarmenmet 
een bal? Nee, er mag alleen zonder bal opgewarmd worden

De scheidsrechter fluit voor dubbelfout, omdat er een bal inhet veld 
rolt. Mag je coach nu een time-out aanvragen?

Nee, de rally was nog niet voltooid dus mag er nog 
geen time-out worden aangevraagd

Tijdens een actie bij het net raak je ernstig geblesseerd,maar het 
spel gaat vervolgens door. Wat nu?

De scheidsrechter fluit onmiddellijk af en geeft 
dubbelfout

Je coach heeft tijdens een set al twee time-outsaangevraagd. Later 
in de set vraagt de coach van detegenstander ook een time-out 
aan. Mag dat? Ja, elk team mag twee time-outs aanvragen

Hoeveel tijd zit er tussen twee sets in?
Maximaal 3 minuten of zoveel korter als de teams en 
officials nodig hebben

Krijg je bij de wissel van speelhelft in de 5e set (na 8 puntenvoor 
één van de teams) nog tijd om te overleggen bij despelersbank? Nee, het spel wordt direct hervat

Een coach vraagt na zijn time-out direct een spelerwisselaan. Mag 
dat? Ja, dat mag

Je coach vraagt een time-out aan. Wanneer mag je naar 
despelersbank lopen voor deze time-out?

Zodra de scheidsrechter heeft gefloten voor een time-
out en de scheidsrechter deze time-out toekent via het 
"time-out teken".

Hoe lang duurt een time-out?

Maximaal 30 seconden, maar is het team dat de time-
out aanvroeg eerder klaar danwordt de time-out eerder 
afgefloten

Je bent aanvoerder in het veld en jij vindt dat er een time-out nodig 
is. De coach van je team vraagt echter geen time-out aan. Mag jij 
de time-out aanvragen?

Nee, aanvoerders mogen geen time-outs aanvragen 
als er een coach is

Hoe vraagt je coach of de aanvoerder een time-out aan?

Wat moet je doen als je veldspeler bent en een set isafgelopen (en 
de set hierna is geen beslissende set)? Je wisselt direct van kant buiten de netpaal om

Je coach vraagt tijdens de set een time-out aan, maar hijheeft er al 
twee gehad. Mag dat?

Nee, dat mag niet. De scheidsrechter wijst dit onjuist 
verzoek af en het spel gaat door

Mogen de wisselspelers zich tijdens een setwissel opwarmenmet 
een bal?

Ja, je mag je tussen de sets in overal in je eigen 
speelruimte met een bal opwarmen

Je bent flink nat van het zweten. Je duikt naar een balwaardoor de 
vloer nat wordt. Je vraagt om te mogendweilen. Wat nu? De scheidsrechter vindt dat goed

Je coach vraagt een time-out aan nog nét voordat descheidsrechter 
fluit voor de service. Mag dat?

Ja, zolang het maar voor het fluitsignaal van de 
scheidsrechter gebeurt

Tijdens de rally raak je ernstig geblesseerd, waardoor jijen je team 
de rally niet meer kunnen afmaken. Wat nu?

De scheidsrechter fluit onmiddellijk af en geeft 
dubbelfout. Het maakt niet uit of het puntal gemaakt is 
of niet

Wie mag/mogen er een time-out aanvragen?
Alleen de coach en als die er niet is alleen de 
aanvoerder in 't veld

Na de 4e set is de tussenstand 2-2. Jij staat in het speelveld.Wat 
doe je direct na deze 4e set?

Je loopt met de andere 5 veldspelers direct naar de 
spelersbank op je eigen speelhelft. Erwordt opnieuw 
zonder munt getosst



De tegenstander passt de bal te dicht op het net en 
despelverdeler moet springen om er nog bij te kunnen. 
Wanneermag je deze bal blokkeren? Zodra de bal (gedeeltelijk) over het net is

Je bent aanvaller en je spelverdeler speelt de set-up 
heeldicht op het net, maar de bal blijft nog geheel aan 
jouwkant. Nog voordat je de kans krijgt om de bal over het 
net tespelen, blokt de tegenstander de bal af. Mag dat? Nee

Als je een aanval blokkeert zonder te springen, maar 
jehanden komen bij het raken wel boven de netrand uit, telt 
ditdan als een blok?

Ja, want op het moment van spelen 
(tegenhouden van de aanval) zijn je handen 
boven denetrand

Samen met je teamgenoot vorm je een blok. Jij raakt de 
balhierbij. Hoe vaak mag je team hierna de bal nog spelen? 3 keer

De bal raakt in één beweging eerst de hand van de 
eneblokkeerder en dan de hand van de andere blokkeerder. 
Ditwordt beschouwd als:

1 aanraking door het blok, nog 3 maal spelen 
toegestaan

Je blokkeert met je handen over 't net, boven het veld van 
detegenstander. Mag dat?

Ja, als de tegenstander de bal al 3 keer heeft 
gespeeld of nádat de aanvalsslag van 
detegenstander is uitgevoerd

Je blokkeert op rechtsvoor. De aanvaller slaat de bal 
tegenje handen en direct daarna raakt de bal de antenne. 
Naar wiegaat het punt?

Naar de tegenstander; na jouw laatste 
balcontact ging de bal tegen de antenne en 
dus 'uit'

Je valt aan en smasht de bal tegen de netrand. De bal 
raakthierbij zowel de netrand als de blokkeerder van 
detegenstander. Welke bewering klopt?

Dit is een blok van de tegenstander. Jouw 
team mag nu weer 3 maal spelen

Dit is een blok van de tegenstander. Jouw team mag nu 
weer 3 maal spelen Ja

Je blokkeert met je handen over het net heen. 
Preciestegelijk met de aanvaller raak je de bal. Mag dat?

Nee, je mag pas blokkeren (over het net 
heen) als de aanval van de tegenstander 
isafgerond

Je maakt een blok, maar de tegenstander slaat de bal op 
jehoofd. Op dat moment is je hoofd beneden de netrand en 
jehanden zijn gedeeltelijk boven de netrand. Hoe vaak mag 
jeteam hierna nog de bal spelen?

3 keer, de bal raakte je hoofd toen je handen 
gedeeltelijk boven het net waren. Dit telt 
dusals blok

De tegenstander passt de bal te ver en deze komt 
nugedeeltelijk over het net. Jij staat bij het net, springt 
enspeelt de bal bovenhands met een sturende beweging in 
hetveld van de tegenstander. Mag dat?

Ja, dat mag zolang jouw contact met de bal 
niet te lang is en je met je handen niet over 
hetnet komt bij het spelen van de bal

Mag je de service van de tegenstander blokkeren? Nee, dat mag niet.

Twee spelers van je team raken tijdens hun blok beiden 
debal. Hoe vaak mag je team hierna nog de bal spelen? 3

Als alle lichaamsdelen van de blokkeerder onder de 
bovenkant van het net zijn bij hetspelen van de bal

Als alle lichaamsdelen van de blokkeerder 
onder de bovenkant van het net zijn bij 
hetspelen van de bal

De pass van de tegenstander dreigt over het net te gaan 
enhun spelverdeler is nog niet in de buurt. Mag je deze 
balblokkeren en daarbij over het net reiken?

Ja, als er geen speler dicht genoeg bij het net 
is om de bal te spelen

Na het blok raak je de onderkant van het net en je 
trektdaardoor het net iets omlaag. Wat nu?

Na het blok raak je de onderkant van het net 
en je trektdaardoor het net iets omlaag. Wat 
nu?

Na jouw aanval raakt de bal heel licht het blok, waarna 
debal aan de overkant buiten de lijnen valt (touché). 
Descheidsrechter geeft ‘m uit. Maar jij protesteert, je 
weetzeker dat de bal het blok raakte. Wat moet de 
scheidsrechterdoen?

Zelf beslissen of de bal wel of niet het blok 
raakte



Stel, je team bestaat tijdens een wedstrijd uit 8 spelers(zonder 
libero). 2 Spelers zitten er dan op de bank. 
Hoeveelspelerwissels kan jouw team per set uitvoeren?

6 wissels, ieder team heeft recht op 6 spelerwissels 
per set

Tijdens de rally rolt er een andere bal het veld in. 
Descheidsrechter fluit voor dubbelfout. Mag jouw coach nueen 
spelerwissel aanvragen? Nee

Je bent wisselspeler en je coach zegt dat jij na de 
volgenderally het veld in gaat voor Dominique. Wat moet je 
alseerste doen zodra de rally is afgelopen? Speelklaar de wisselzone in lopen

Speelklaar de wisselzone in lopen

Je teamgenoot wordt vóór de wedstrijd op het 
wedstrijdformulier(DWF) gezet. Zodra hij/zijbinnenkomt 
mag hij/zij in de eerstvolgende set meedoen, nadat de 
scheidsrechter despelerskaart met pasfoto heeft 
gecontroleerd

Een speler is al uit- en weer ingewisseld. Dan raakt 
hijgeblesseerd en kan hij niet meer verder spelen. Mag 
hijgewisseld worden en zo ja door wie? Ja, met iedereen die op de spelersbank zit.

Je staat in het speelveld, maar je coach heeft eenspelerwissel 
aangevraagd en wil jou wisselen voor Sam.Sam staat al klaar 
in de wisselzone. De teller geeft aan datde spelerwissel 
correct is en noteert deze. Op welk momentmag jij uit het 
speelveld en Sam in het speelveld lopen?

Als de teller aangeeft dat de wissel correct is, de teller 
deze spelerwissel genoteerd heeften de scheidsrechter 
deze spelerwissel ook zo goedkeurt en aangeeft dat er 
gewisseldkan worden

Je begint de eerste set op de bank, maar je wordt 
eringewisseld voor Robin. Een rally later raak je echter 
algeblesseerd. Wat nu? Robin moet weer teruggewisseld worden

Sam wordt tijdens de set gewisseld door Merijn. Sam gaatnaar 
de bank. Bij een volgende wissel in die set gaat Sam erinvoor 
Beau. Mag dat? Nee

Waar moet een spelerwissel plaatsvinden? In of nabij de wisselzone en in het zicht van de teller

Een speler die op het wedstrijdformulier (DWF) staat 
komtdirect na het begin van de eerste set pas de zaal in. 
Wanneermag hij meedoen?

In de volgende set, nadat de scheidsrechter zijn 
spelerskaart met pasfoto heeftgecontroleerd

Hoe vaak mag je per set het veld uit- en weer 
terugingewisseld worden? Maximaal 3 keer

Je team heeft vandaag 8 spelers (zonder libero). Nummer 
4wordt in de eerste set eruit gewisseld. Nummer 8 komt in 
hetveld. Welke bewering is waar?

Nummer 4 mag op ieder moment in deze set terug 
gewisseld worden voor nummer 8

Omdat jouw team vandaag maar 6 spelers heeft, hebbenjullie 
Merijn, van een lager team, gevraagd als wisselspelerom mee 
te gaan. Zo zijn jullie toch met 7 spelers. Tijdens dewedstrijd 
raak je plotseling geblesseerd en je kunt nietmeteen weer 
verder spelen. Maar Merijn is eigenlijk niet zo’ngoeie 
volleyballer, dus je wilt liever zelf doorspelen. Watnu? Je moet direct worden gewisseld met Merijn

Je team is met 7 spelers vandaag. In de eerste set word jijeruit 
en weer erin gewisseld. Mag je team hierna nogwisselen in 
deze set? Ja, elk team heeft recht op 6 spelerwissels per set

Je team is met 7 spelers vandaag. In de eerste set word jijeruit 
en weer erin gewisseld voor Sam. Hierna raak jeernstig 
geblesseerd. Mag Sam nu op jouw plek verderspelen? Ja

Kan een team meerdere spelerwissels tegelijk aanvragen?

Ja, dat kan. De coach moet aangeven hoeveel spelers 
hij wil wisselen. De wisselspelersdienen dan op 
hetzelfde moment de wisselzone in te lopen

Je begint de eerste set op de bank, maar je wordt er al 
vrijgauw ingewisseld voor Robin. Na een paar punten moet je 
erweer uit en komt Robin weer terug het veld in. 
Hoeveelspelerwissels mag je team daarna nog uitvoeren deze 
set? 4

Welke stelling over een basisspeler die gewisseld wordt, 
isjuist?

Een basisspeler mag tot maximaal 3 keer per set het 
spel verlaten voor een speler enweer terugkomen voor 
diezelfde speler



Je staat klaar in de wisselzone om het veld ingewisseld teworden. Je 
teamgenoot in het speelveld die gewisseld wordt,is het met deze 
wissel niet eens en wil er niet uit! Hij gaatoverleggen met je coach. 
Daarna verlaat hij, na enige tijd,pas het speelveld. Jij gaat het 
speelveld nu in. Wat nu?

Je team krijgt een waarschuwing voor 
spelophouden. De wissel gaat wél door

Je team krijgt een waarschuwing voor spelophouden. De wissel gaat 
wél door Nee, hij mag zich niet onbehoorlijk gedragen

Je teamgenoot laat luidkeels blijken dat hij het niet eens ismet de 
beslissingen van de scheidsrechter. Mag dat? Nee, hij mag zich niet onbehoorlijk gedragen

De scheidsrechter kan je voor een kleine misdraging eenmondelinge 
waarschuwing geven, die verder geen gevolgenheeft. Je kunt kleine 
misdragingen zoveel maken als je wilt,zonder gevolgen. Is deze 
stelling waar? Nee

Om te voorkomen dat spelers zich gaan misdragen kan 
eenscheidsrechter eerst een mondelinge waarschuwing geven.Klopt 
dat?

Ja, via de aanvoerder kan hij een mondelinge 
waarschuwing geven

Je coach laat op zeer onsportieve wijze zijn onvrede blijkenover de 
beslissingen van de scheidsrechter. Descheidsrechter wil hem nu een 
waarschuwing geven. Hoe doethij dat?

Hij vraagt de aanvoerder bij zich te komen en 
geeft via hem/haar de gele kaart als 
officiëlewaarschuwing aan de coach. Deze 
officiële waarschuwing geldt voor het hele team

Waarvoor mag de scheidsrechter jouw team GEEN maatregelgeven?

Als je schoenveter per ongeluk is losgegaan en 
je strikt deze weer heel snel vast zonderdat het 
spel wordt opgehouden en zonder dat de speler 
dit gemeld heeft bij descheidsrechter

Je teamgenoot beklimt de scheidsrechtersstoel en bedreigtde 
scheidsrechter. Wat kan je teamgenoot van descheidsrechter 
verwachten?

Hij geeft een gele en rode kaart apart in iedere 
hand (diskwalificatie voor de rest van 
dewedstrijd en hij moet de wedstrijdruimte 
verlaten) - teken 3 in afbeelding

Welke maatregel mag een scheidsrechter geven als spelersbewust of 
onbewust tijdrekken/ zorgen voor oponthoud vanhet spel?

Een maatregel voor spelophouden voor het 
team

Een scheidsrechter wil een mondelinge waarschuwing geven,voor de 
eerste keer in de wedstrijd, voor een kleinemisdraging van een speler. 
Hij doet dat: Via de aanvoerder in het veld



De aanvoerder van jouw team kiest uit tactisch oogpunt delinker 
speelhelft van het speelveld. Welke zin is goed?

De aanvoerder van het andere team heeft nu nog de keus 
uit: beginnen met het serverenof het ontvangen van de 
service

De scheidsrechter beëindigt een wedstrijd na een 5e set bijeen 
stand van 18-16. Klopt dit? Ja

De wedstrijd die voor jullie wedstrijd wordt gespeeldloopt erg uit. 
De scheidsrechter wil graag snel met dewedstrijd beginnen. 
Daarom doet hij tijdens het inspelen detoss met de coaches van 
beide teams. Is dit een goedeoplossing?

Nee, dit is niet goed. De toss kan alleen met de aanvoerders 
worden uitgevoerd

Als je de sporthal binnenkomt zie je dat er op het speelveldwaar 
jij je wedstrijd moet spelen nog een wedstrijd bezigis. Hoe lang na 
de officiële aanvangstijd moet je in iedergeval wachten, voordat je 
eventueel mag vertrekken? 60 minuten

Een speler uit je team die niet op het wedstrijdformulier(DWF) 
staat komt binnen als de wedstrijd al is begonnen. Maghij nog 
meespelen?

Nee, hij staat niet op het wedstrijdformulier (DWF) als de 
wedstrijd begint, dus hij mag nietmeer meespelen

Je hebt als aanvoerder van het uitspelende team gekozen omde 
service te ontvangen vanaf de rechter speelhelft. Is dezestelling 
juist?

Nee, dit klopt niet. Je kan kiezen voor de speelhelft óf voor 
de service spelen of ontvangen,maar niet voor allebei de 
mogelijkheden.

Een speler die geen spelerskaart bij zich heeft mag:
alleen meespelen als hij een geldig legitimatiebewijs bij zich 
heeft

Wanneer wint je team een set (niet de beslissende vijfdeset)?
Als je team als eerste 25 punten behaalt, met een 
voorsprong van minstens 2 punten

Hoe lang mogen de teams gezamenlijk aan het net inspelen
(inslaan) voor de wedstrijd? 10 minuten inclusief het serveren

Als aanvoerder van het uitspelende team mag je kiezen
of je team serveert of de service ontvangt óf op welke 
speelhelft jouw team met dewedstrijd begint

De wedstrijdbal wordt gekozen door: de scheidsrechter

Wat zijn de belangrijkste gegevens die op hetwedstrijdformulier 
(DWF) staan? De gegevens van de spelers, spelerwissels en de uitslag

Hoe lang duurt het serveren tijdens het inspelen (inslaan)voor de 
wedstrijd?

Het serveren is onderdeel van het inspelen (inslaan) voor de 
wedstrijd, in totaal duurt ditinspelen 10 minuten

Wie mag als eerste een keuze maken bij de toss? De aanvoerder van het uitspelende team

Wat staat er op je spelerskaart? ✖ Je naam, geboortedatum, relatiecode en een pasfoto



Tijdens een rally raakt één van de spelers uit je 
teamernstig geblesseerd. De scheidsrechter geeft 
dubbelfout. Isdit de goede beslissing?

Ja, zodra de blessure wordt opgemerkt door de 
scheidsrechter moet deze de rallyaffluiten en 
dubbelfout geven

Ja, zodra de blessure wordt opgemerkt door de 
scheidsrechter moet deze de rallyaffluiten en dubbelfout 
geven Het team dat aan service is, dezelfde speler serveert

Wanneer wordt er dubbelfout gegeven?
Als een speler tijdens een rally ernstig geblesseerd 
raakt
Als de teams tegelijkertijd een fout maken
Als er een tweede bal het veld in rolt

Een speler uit je team passt de bal richting de 
spelverdeler.De bal gaat wat uit de richting en komt 
tegen de rechterpaalaan. Wat nu? Dit is een punt voor de tegenstander, de bal gaat ‘uit’

De spelverdeler uit je team geeft een set-up achterover. 
Deset-up komt net iets te ver naar de buitenkant en je 
smashtde bal daarom buiten de antenne om in het 
speelveld van jetegenstander. Wat nu?

De spelverdeler uit je team geeft een set-up 
achterover. Deset-up komt net iets te ver naar de 
buitenkant en je smashtde bal daarom buiten de 
antenne om in het speelveld van jetegenstander. Wat 
nu?

Je speelt de bal buiten de antenne om naar het speelveld 
vanje tegenstander. De bal raakt de antenne niet. Mag 
dat? Nee

Tijdens een rally stopt de tegenstander met spelen, 
omdatzij denken dat jouw team een fout heeft gemaakt. 
De bal valtop de grond aan de kant van de tegenstander. 
Descheidsrechter geeft het punt en de service aan jouw 
team.Is dit de goede beslissing?

Ja, zolang de scheidsrechter niet heeft gefloten moet 
er worden doorgespeeld

De tegenstander smasht de bal richting jouw speelveld. 
Debal belandt op de zijlijn van jouw speelveld. 
Descheidsrechter geeft het punt en de service aan 
detegenstander. Is dit de goede beslissing? Ja, als de bal de zijlijn raakt is de bal ‘in’

Welk teken geeft de scheidsrechter als je de bal onder 
hetnet door naar de tegenstander speelt?

Middenlijn aanwijzen, het punt gaat naar de 
tegenstander

Na jouw service raakt de tegenstander per ongeluk de 
balwaarna deze uit gaat. De scheidsrechter geeft het 
punt en deservice aan de tegenstander. Is dit de goede 
beslissing? Nee, de speler raakt de bal, het is dus touché

Tijdens een rally vliegt de bal over een balk aan 
hetplafond, en verdwijnt hierdoor even helemaal uit het 
zichtvan de scheidsrechter. Mag je doorspelen? Nee, dit is dubbelfout

Tijdens een rally raakt de bal een balk aan het plafond. 
Magje doorspelen? Nee, de bal is ‘uit’

Als een speler van een veld naast je tijdens een rally 
julliespeelveld in rent, dan: is dit dubbelfout

Je tegenstander passt de bal richting het net. De bal 
ketstbij het passen weg en raakt het net buiten de 
zijbanden. Watnu? Dit is een punt voor jouw team, de bal gaat ‘uit’

Je smasht de bal tegen de netrand en vervolgens gaat 
de balaan jouw kant ‘uit’. Welk team krijgt het punt en de 
service? De tegenstander

Een speler uit je team speelt de bal naar de 
tegenstander. Debal komt met een heel klein deel van de 
bal op de achterlijnterecht. Het grootste gedeelte van de 
bal raakt de grondbuiten het speelveld. Wat is het goede 
antwoord? Dit is een punt voor jouw team, de bal is ‘in’


