
 

Instructie Scheidsrechter 
Een wedstrijd kan niet zonder scheidsrechter. In deze korte instructie wordt beschreven wat er van de 
scheidsrechter wordt verwacht, voor, tijdens en na de wedstrijd. 
 
Treedt rustig en correct op. Heftig fluiten of discussiëren met de teams is niet nodig. De scheidsrechter 
is de baas. Laat dit wel merken maar zeg het nooit. 
 
De belangrijkste taken van een scheidsrechter zijn: 

1. Het begeleiden van een wedstrijd; 
2. Duidelijk toepassen van de spelregels; 
3. Consequente beslissingen nemen. 

 
Opmerking. Vocala werkt met het digitale wedstrijdformulier (DWF). DWF kent een online variant (live 
bijhouden) en een offline-variant (resultaat invoeren). Voor de scheidsrechter zijn de instructies gelijk 
voor beide varianten, en wordt in deze instructie dus geen onderscheidt gemaakt. 

Taken scheidsrechter voor de wedstrijd 
 De relatiecode van Vocala is CKM0X7Z, indien nodig. 
 Digitaal Wedstrijd formulier (DWF) 

o De coaches vullen namen en nummers in van de spelers in het DWF. Soms helpt de 
teller hierbij mee, als de coach b.v. een geschreven lijst van spelers en rugnummers 
heeft. 

o Libero’s en de aanvoerder worden op het DWF aangeduid, controleer dit. 
o Tel het aantal spelers op het veld, en controleer dit met DWF. Soms is er een verschil, en 

vraag de coach om uitleg. 
o Je wordt zelf als scheidsrechter aangeduid op het DWF. 
o Ook de teller wordt aangeduid op DWF. Mocht er een 2de scheidsrechter nodig zijn 

(promotie klasse), of heeft de teller geen Nevobo code, dan kun je “niet alle officials zijn 
aanwezig” aanklikken. 

o Controleer aan de hand van de spelerskaarten de ingevulde spelers op het DWF. 
Controleer ook de pasfoto’s, rugnummers en geldigheid van de pas. Vraag hiervoor de 
hulp van de coach of aanvoerder. 

o Vul de reden in indien de wedstrijd meer dan 15 minuten later begint. 
o Spelers die geen spelerskaart bij zich hebben moeten zich met een ID-kaart (met 

pasfoto) legitimeren. Vul dit in bij opmerkingen. Zorg dat naam/rugnummer en 
geboortedatum bij de opmerking staan.  

 Controleer kwaliteit van de speelruimte, de wedstrijdbal en overige voorzieningen 
 Wedstrijdveld 

Klasse Nethoogte Veldgrootte 
Meisjes C Jeugd, 1ste, 2de en 3de klasse 2,05 m 14 x 9 m 
Meisjes C Jeugd, hoofd en top klasse 2,15 m 18 x 9 m 
Meisjes B Jeugd, 1ste, 2de en 3de klasse 2,15 m 18 x 9 m 
Meisjes B Jeugd, hoofd en top klasse 2,24 m 18 x 9 m 
Dames 2,24 m 18 x 9 m 
Heren 2,43 m 18 x 9 m 

o Antennes gelijk aan de zijlijn met de band naar binnen. 
o Onnodige obstakels laten opruimen (b.v. gebruikte ballen) 



 
 Verricht 15 minuten voor de aanvangstijd de toss met de aanvoerders. 

o De aanvoerder van de gasten kiest eerst: 
1. Recht van service spelen 
2. Recht van service ontvangen  
3. De speelhelft A of B 

o De aanvoerder van thuisclub kiest daarna: 
1. Uit de overgebleven 2 mogelijkheden 

o Afspraken met aanvoerders 
1. Spreek met de aanvoerders af, dat wel op de mat mag worden begonnen met 

de aanloop om op te slaan, maar niet vanaf de mat daadwerkelijk mag worden 
opgeslagen in verband met veiligheid. De serveerster moet dus van de mat 
aflopen en opslaan, als ze kiest op de mat te beginnen. 

2. Bal uit zicht, is bal uit (over de lichtbalken) 
3. Teller werkt met DWF, dus teller mag opstellingsfouten aangeven. 

Scheidsrechter neemt dat over, en fluit af voor opstellingsfout. 
4. Time out is max 30 seconden. Wanneer aanvrager eerder klaar is, duurt de 

time-out dus korter. 
5. Vertel de aanvoerders dat alleen de aanvoerder in het veld bij de stoel mag 

komen om bij onduidelijkheden iets te vragen. Vertel ook dat de reservespelers 
op de bank moeten zitten of achter het veld mogen staan. Hierbij moeten ze ver 
genoeg van de serveerruimte blijven.  

6. Geen spreekkoren over tegenstander. Spreekkoren voor eigen team wel 
toegestaan (dus niet “ketsen”, maar wel “Acie”). 

 Geef aan dat sieraden verboden zijn om blessures te voorkomen. 

Inspelen voor de wedstrijd 
 De teams mogen 10 minuten inspelen op hun bij de tos gekozen speelhelft. (4 minuten links, 4 

minuten rechts inslaan en 2 minuten opslaan.) 
 Wanneer een aanvoerder heeft gekozen om apart in te slaan, krijgt ieder team 5 minuten om in 

te slaan. In dit geval begint het team dat de eerste opslag heeft. De 2 minuten om te serveren 
wordt gezamenlijk gedaan (Dit komt gelukkig bijna nooit voor). 

 Let op dat het inspelen fair gebeurt. Maak tijdens het inspelen afspraken met de teller. Spreek 
ook af dat de teller even de handen opsteekt als ze klaar is met invullen (ook bij wissels). 

 Geef aan het einde van de inspeeltijd het fluitsignaal dat de teams zich klaar maken voor de 
wedstrijd.  

 Laat de teams elkaar een hand geven voor de wedstrijd. 
 Als scheidrechter mag je ook meedoen met handen schudden. Ga vanaf de tafel gezien links bij 

de paal staan en geef een hand aan elke speler van het linkse team voor dat ze gaan handen 
schudden met het andere team. Loop dan als laatste met dat team mee en geef het andere 
team een hand. Loop terug naar de tellers en wens ook hen een fijne wedstrijd. 

 Kies een wedstrijdbal, en leg deze op de scheidsrechtersstoel neer. 
 Ga op de scheidsrechtersstoel zitten en laat de teams zich opstellen in het veld (rug naar de 

teller, zodat de teller de nummers van opstelling kan noteren). 

Taken scheidsrechter tijdens de wedstrijd 
 De teller geeft een teken als de wedstrijd kan beginnen. 
 Controleer of de aanvoerders in het veld staan. Als dit niet zo is vraag dan wie de 

veldaanvoerder is. Laat deze persoon haar hand opsteken, zodat ook zij weet dat ze aanvoerder 
is. 



 
 Geeft het fluitsignaal voor de eerste opslag. De wedstrijd is begonnen! 
 Teller mag ook opstellingsfout aangeven, als verkeerde speler wil opslaan (gebaar van 

opstellingsfout, cirkel met de vinger maken). 
 Teller mag ook aangeven, wanneer de aanvoerder het veld verlaat bij wissel (hand op je borst, 

net onder je ribben) 
 Teller mag ook aangeven, wanneer er 6 wissels zijn geweest. Dit is zichtbaar op DWF. 
 Ken een time-out toe als de coach hier om vraagt (max 2 per set per team) en controleer de 

tijdsduur. Max 30 seconden. Fluit na 25 seconden dat de teams terugkomen. Tip: Tel in 
gedachte van 21 naar 45 en fluit dan om te teams terug te laten komen. 

 Steek 2 vingers op richting coach, als hij 2 time-outs heeft gebruikt. Als coach niet reageert, dan 
aanvoerder informeren. 

 Opslag geschiedt binnen 8 seconden. Als de opslag niet binnen 8 seconden is voltooid, is de rally 
verloren en gaat de service naar de tegenpartij. (8 vingers in de lucht). 

 Als de aanvoerder van een team gewisseld wordt, zorg dat een nieuwe aanvoerder aangewezen 
is. Laat ook hier de nieuwe aanvoerder haar hand opsteken. 

 Geeft leiding aan de wedstrijd, ken punten toe, geef aan welk team opslaat. 
 TIP: Klem de fluit tussen de tanden en het koord om de nek, zodat meteen gefloten kan worden 

(b.v. als een bal in het veld komt). 
 Controleer na elke rally de stand op het scorebord, zodat je weet wat de stand is. 
 Geeft waarschuwingen indien nodig (aan spelers en/of coaches). 
 Treedt op tegen  

o Wangedrag en spelophouden; 
o Servicefouten; 
o Fouten bij het spelen van de bal; 
o Net fouten (bovenkant net, rest alleen als een tegenstander wordt gehinderd); 
o Voetfouten (deel van de voet op of over de middellijn); 
o Aanvalsfouten van de libero en/of achterspelers; 
o Bovenhands spelen van de libero binnen de aanvalszone (voor de 3 meterlijn). In dit 

geval mag de bal niet meer door de aanvaller boven het net worden gespeeld; 
o Ballen die onder het net doorgaan; 
o Voltooid blok van achterspeler of blokpoging van de libero; 
o Geef een dubbelfout bij gevaar (andere bal in het veld of zware blessure tijdens een 

rally). 
 Na elke set, krijg je de bal terug als scheidsrechter. Bij begin van de volgende set, geef je de bal 

aan het team dat begint met serveren. 
 Bij een beslissende set opnieuw tossen (5de set). 

o De aanvoerder van thuis club kiest eerst: 
 Recht van service spelen 
 Recht van service ontvangen  
 De speelhelft A of B 

o De aanvoerder van de gasten kiest daarna: 
 Uit de overgebleven mogelijkheden 

Taken scheidsrechter na de wedstrijd 
 Ook na de wedstrijd kun je als scheidsrechter meedoen aan handjes schudden. 
 DWF 

o Controleer het wedstrijdformulier. Noteer eventuele opmerkingen. 
o Noteer bij opmerkingen eventuele protesten en onjuiste verzoeken. 
o Controleer toegekende straffen op het DWF. 



 
o Laat de aanvoerders het DWF controleren en accorderen (vinkje zetten). 
o Controleer zelf als laatste het DWF en accordeer (vinkje zetten). Druk dan op versturen. 

Uitzonderlijke situaties 
 Als een team niet speelt, of weigert te spelen, dan verliest het team met eindstand 0-4 en elke 

set met 0-25. 
 Een team mag met 5 spelers aan de wedstrijd beginnen. De positie “MA” wordt dan niet 

ingevuld. Dit is relevant voor opstellingen. Bij 5 spelers, even met aanvoerder afstemmen. 
Meer informatie binnen Vocala:  Fred van Rossum (Contact persoon Arbitrage) 
      Bram van Dieten 
      Jan Smits 
      Annemarie van den Heuij (wedstrijdsecretariaat) 
      Monique van Ooijen (wedstrijdsecretariaat) 
      Charl Hermans (wedstrijdsecretariaat) 
  



 
Scheidsrechtertekens 
Op de volgende pagina’s zijn de officiële scheidsrechtertekens weergegeven. Deze zijn afkomstig uit 
“Officiele spelregels volleybal 2016-2017” van de Nevobo. Website: 
http://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels  
De in de scheidsrechtertekens aangegeven relevante spelregels verwijzen naar de officiële spelregels 
2016-2017. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  



 
Weerbaarheid en wangedrag 

 
 



 

 


