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VC Saturnus/Hendriks Coppelmans WAV Uden en de Winteravond Volleybal Veghel 

Wedstrijdreglement seizoen 2022 - 2023. 

1. De gemengde competitie wordt gespeeld in Uden en Veghel en georganiseerd door V.C. 

Saturnus /Hendriks Coppelmans Winter Avond Volleybal Uden (WAV) in samenwerking met de 

Stichting W.A.V.V Veghel en V.V. Skunk. 

2. Er wordt gespeeld volgens de officiële Nevobo-regels met uitzondering van afwijkingen 

opgenomen in dit reglement. 

3. De middellijn mag je wel raken, maar niet overschreden worden. Het aanraken van het veld 

van de tegenstander is fout. Iedere aanraking van het net is fout.  

Er worden altijd 3 sets gespeeld.  Voor elke gewonnen set krijgt men 1 wedstrijdpunt. 

4*. De Heren (15 teams) starten in 2 klassen.  Heren 1e klasse start met 7 teams en de Heren 

2e klasse met 8 teams. Na een halve competitie wordt er opgesplitst in 3 klassen: Heren 1e klasse 

(5 teams), 2e klasse (5 teams) en 3e klasse (5 teams) en spelen na de opsplitsing nog een hele 

competitie. 

De Dames (21 teams) beginnen met 10 teams in de 1e klasse en 11 teams in de 2e. 

Na een halve competitie worden deze 2 klassen opgesplitst in 3 klassen. 

Dames 1 zal dan bestaan uit de nrs. 1 t/m 7. (7 teams). 

Dames 2 uit nrs. 8, 9 en 10 van de (oude) 1e klasse en de nrs. 1 t/m 4 van de (oude) 2e klasse. 

(7 teams). 

Dames 3 uit nrs. 5 t/m 11 van de (oude) 2e klasse. (ook 7 teams). 

De Dames spelen na de opsplitsing nog een halve competitie. 

Dames zijn gerechtigd deel te nemen aan de heren competitie, heren mogen niet deelnemen aan 

de damescompetitie.  

5.  Voor aanvang van de wedstrijd wordt bepaald wie gaat opslaan of op welk veld men begint. 

De “gasten” (het als tweede vermeldde team) heeft de eerste keuze. (Er wordt niet “getost”). 

Een set is gewonnen door het team dat als eerste 25 punten heeft behaald. (Twee punten verschil 

is niet nodig). Tijdens de competitie kan de competitieleiding het aantal punten waarbij een set 

eindigt opnieuw vaststellen. 

6. Per set wordt 1 (een) time out toegestaan die maximaal 30 seconden duurt. Het team dat 

de time out aanvraagt mag de tijd inkorten. 
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7*. Er wordt niet gespeeld met een libero, wel is het toegestaan spelers vaker te wisselen.  
Hij (zij) kan dan alleen door diezelfde speler uit de basisopstelling worden terug 
gewisseld. Ze vormen een koppeltje. Daarna kan die wisselspeler echter in dezelfde set, na 
het spelen van een voltooide rally, wel weer met een andere speler uit de basisopstelling 
wisselen. Er is in deze competitie geen maximumaantal wissels per set. 

 
Voorbeeld: 
Speler #5 uit de basisopstelling wisselt met reservespeler #3. Speler #5 kan alleen weer terug 

gewisseld worden met reservespeler #3. Speler #3 kan daarna, na een voltooide rally, 

gewisseld worden met, bijvoorbeeld, speler #6 uit de basisopstelling. Maar mag ook weer met 

speler #5 wisselen. 

De gewisselde speler mag niet in hetzelfde dode moment wisselen met een andere 

basisspeler (bijv. #3 erin, #5 eruit en meteen #5 weer erin en #4 eruit). Dus tussen 2 wissels 

altijd een voltooide rally spelen. 

8.  Elk team zorgt voor minimaal een scheidsrechter en een teller. Het is toegestaan tijdens 

een set van scheidsrechter en/of teller te wisselen. Als de aangewezen scheidsrechter en teller 

eerst willen gaan douchen na hun wedstrijd, moet de wedstrijd door een teamgenoot begonnen 

worden. De aangewezen scheidsrechter (en teller) mogen tijdens de wedstrijd hun taak weer 

overnemen. 

9. De beslissing van de scheidsrechter is onherroepelijk. 

10. De deelnemende teams dienen 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de zaal 

aanwezig te zijn. 

11.  Bij aanvang van de wedstrijd en gedurende de gehele wedstrijd moeten per team minimaal 

5 spelers meespelen. Blijven er minder dan 5 spelers over dan is de wedstrijd verloren. Tijdens de 

wedstrijd mag men geen speler lenen. Alleen (gast)spelers die zijn vermeld op het 

wedstrijdformulier (met ook de teamnaam, waarbij de speler werd ingeschreven) mogen aan de 

wedstrijd deelnemen. Een speler, die niet aanwezig is bij aanvang van de wedstrijd, maar wel 

vermeld staat op het wedstrijdformulier, mag bij verschijnen, via een wisselaanvraag en 

goedkeuring door de scheidsrechter, alsnog meteen deelnemen aan de wedstrijd. Een voor de 

wedstrijd geleende speler mag tijdens de gehele wedstrijd blijven meespelen. Als een speler voor 

een wedstrijd wordt geleend wordt met maximaal 6 spelers gespeeld. Er zijn dan geen wissels 

mogelijk. 

 Als een speler van een team geen volledige wedstrijd kan (mag) spelen i.v.m. revalidatie is het 

toegestaan een speler te lenen. Het team mag dan met 7 spelers spelen, waaronder de betrokken 

speler. 

Wanneer een team maar 4 eigen spelers kan opstellen mogen 2 spelers worden geleend van een 

ander team uit dezelfde of een lagere klasse.  

Als een team slechts 5 eigen spelers kan opstellen, mag 1 speler worden geleend van een ander 

team uit dezelfde of een lagere klasse. Het lenen van een speler van een team uit een hogere 

klasse is niet toegestaan. 
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12.  Een speler is speelgerechtigd als hij is aangemeld aan de competitieleiding en zijn naam 

voorkomt op het inschrijfformulier van het betreffende team. Een speler mag maar uitkomen voor 

1 team. Met goedvinding van beide teams mag een speler per direct 1 x per seizoen 

overgeschreven worden naar een ander team. 

13. De aanvoerder van het spelende team is ervoor verantwoordelijk dat het wedstrijdformulier 

voor aanvang van de wedstrijd volledig en juist is ingevuld. Ook speelgerechtigde spelers die op 

dat moment nog niet aanwezig zijn mogen op het formulier worden vermeld. 

14.  De wedstrijdformulieren dienen na de wedstrijd door de beide aanvoerders en de 

scheidsrechter ondertekend te worden. 

15.  Een team dat 5 minuten na de officiële aanvangstijd niet met de wedstrijd kan beginnen 

heeft de eerste set met 25-12 verloren. Uiterlijk 20 minuten na de officiële aanvangstijd moet 

worden begonnen met de 2e set, anders is de wedstrijd verloren met 3-0 (25-12, 25-12,25-12). 

16.  Wanneer een wedstrijd niet op tijd is afgelopen, dan start de volgende wedstrijd uiterlijk 10 

minuten na het laatste fluitsignaal van de vorige wedstrijd. 

17.  Als een team verhinderd is te spelen moet dit zo snel mogelijk worden gemeld bij de 

wedstrijdleiding. Uitsluitend bij overmacht kan de afmelding worden geaccepteerd en kan de 

wedstrijd op een later tijdstip worden overgespeeld, mits het wedstrijdschema dit toelaat. Dit ter 

beoordeling van de wedstrijdleiding. 

18.  Afmelding ontslaat het team niet van de verplichting om de toegewezen wedstrijd te komen 

fluiten. Als de geplande tegenstander een wedstrijd moet fluiten wordt deze taak overgenomen 

door het team dat zich afmeldt. 

19.  Een team dat zich heeft afgemeld zonder toekenning van overmacht, heeft de wedstrijd 

verloren met de setstanden 25-12, 25-12 en 25-12. Als een team tijdens de wedstrijd onvolledig 

raakt, worden de voltooide sets als gespeeld beschouwd. Bij de niet voltooide set wordt het 

puntentotaal van de andere partij verhoogd tot 25 punten. Van elke set die nog begonnen moet 

worden wordt de uitslag automatisch 25-12. 

Als een team zich afmeldt bij de wedstrijdleiding na maandagavond 18:00 u. krijgt het een punt in 

mindering. Indien het schema dit toelaat wordt de wedstrijd op een later tijdstip ingehaald. Als de 

wedstrijd niet kan worden gespeeld heeft het team de wedstrijd verloren met 3 x 12–25 en komt 

het eerdergenoemde puntverlies te vervallen. 

20.  Mocht het puntenaantal van 2 of meerdere teams aan het einde van de eerste resp. 

tweede helft van de competitie gelijk zijn, dan beslist het set gemiddelde. Is het set gemiddelde 

ook gelijk dan zijn de onderliggende wedstrijden in de betreffende helft van de competitie 

beslissend. Wanneer ook dit gelijk is dan is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend. 

21.  De teams ontvangen voor de competitie een exemplaar van het competitieschema. 

Door bijzondere omstandigheden kan het programma verschuiven. Alleen de competitieleiding 

kan wijzigingen aan het competitieschema aanbrengen. De teams worden in deze situatie zo 

spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.  
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De Promotie Degradatie regeling zal tijdig bekend gemaakt worden. 

In principe speelt de kampioen van een klasse de PD wedstrijd tegen het laatste team van de 

hogere klasse. 

22.  Op elke speelavond wordt in iedere zaal een team, dat de eerste wedstrijd van die avond 

op hun veld speelt, aangewezen als  “Opbouwteam”. Dit team moet op die avond zorgen voor het 

tijdig opbouwen van de speelvelden. De zaal is een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd 

beschikbaar voor het opbouwen. 

 De teams die als laatste spelen, worden geacht de netten en palen op te ruimen. 

23.  Ten minste 1x per jaar zal er een vergadering worden gehouden, waarbij elk team wordt 

uitgenodigd. De teams die niet aanwezig zijn op de jaarlijkse vergadering worden geacht akkoord 

te gaan met de daar genomen besluiten. 

24.  Het bestuur van V.C. Saturnus /Hendriks Coppelmans en het bestuur van V.V. Skunk afd. 

Winteravond Volleybal Veghel stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen 

van deelname aan de competitie. 

25.  Dit reglement vervangt elk vorig reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet 

voorziet, beslist het gezamenlijke bestuur van de WAVV Veghel en WAV Uden. 

26.  Door inschrijving in de competitie verklaart men zich akkoord met dit reglement. 

 

Aangepast: 1 Augustus 2022. 


