
Spelregels (vernieuwing) 
 
 
 
De nieuwe spelregels over "internal pass" en "opstellingsfouten" nemen we gewoon over van de 
Nevobo. 
We hebben overlegd met Heerhugowaard en Langedijk om een standpunt bepalen. Het 
onderstaande is een nadere uitleg. 
Als er vragen over zijn dan nemen we dat in ons overleg mee. 
 
De internal pass 
De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van 
het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. 
 
Doel is om de rally langer door te laten gaan. 
Gaat de bal niet over het net dan is het een mislukte setup en heeft die partij er alleen maar zelf 
nadeel van. 
Als de bal wel over het net gaat is dat reden om af te fluiten omdat dan uit die bal een voordeel 
gehaald kan worden.  

Aanvulling: 
Voor de eerste maal spelen door een team gold deze regel al: 
 
Onder "voor de eerste maal spelen door een team" vallen de volgende spelsituaties: 
1. Service ontvangen. 
2. Eerste pass na een aanval van de tegenstander. 
3. De bal die van het blok van de tegenstander komt. 
4. De bal die,na aanraking door het eigen blok, gespeeld wordt. 
Het doet hierbij niet ter zake of de bal bovenhands of onderhands wordt gespeeld. Een 
vastgehouden bal (te lang contact) blijft altijd fout. 
 
Opmerking: 
De term "soepel" plaatst deze regel in een grijs gebied, namelijk wat wordt verstaan onder soepel.  
De scheidsrechter bepaald hoe deze regel wordt toegepast, niet de spelers. 
 
Geen opstellingsfout bij serverende team 
Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links-rechts, wél 
met betrekking tot voor-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste 
servicevolgorde. 
Toelichting: 
De spelers van de serverende partij mogen dus direct op hun spelpositie gaan staan.  Echter, 
voorspelers mogen hierbij niet van plaats wisselen met hun corresponderende achterspeler. De 
linksvoor mag dus niet achter de linksachter gaan staan, idem voor beide middenspelers. De 
serveerder zelf kan geen opstellingsfout maken, tenzij de betreffende speler niet aan de beurt is om 
te serveren (dus bij onjuiste servicevolgorde) 
 
Uitzonderingen op de NeVoBo regels 
In de recreanten competitie gelden de volgende uitzonderingen op de NeVoBo regels: 
6.1  In voorkomende gevallen mag men met 5 speelsters/spelers spelen. Er mag 
     iemand uit een ander team meespelen, mits de tegenstander akkoord gaat. 
6.2. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets; de sets gaan tot en met 25 punten. 



6.3. Netfouten zijn i.v.m. de veiligheid altijd fout. 
6.4. Indraaien op rechtsachter en/of linksvoor is toegestaan. Per set mag men 2x wisselen. 
6.5. De bal mag niet met de voet gespeeld worden. 
6.6. Aanraken middellijn met de voet wordt afgefloten. 
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