Veranderingen Spelregels en HIA 2018-2019
Topdivisie en lager

spelregel

Opmerking

Spelregels
De spelregels zijn in de uitgave van 2018-2019 voorzien van hyperlinks en aangepast aan de nieuwe
huisstijl van de Nevobo.
2.2
Het net is 1m breed en 9.50 tot 10m lang (met 25 tot 50cm ruimte aan
Aanpassing
iedere buitenkant van de zijbanden), is gemaakt van zwart materiaal en i.v.m. de
heeft vierkante mazen van 4,5 tot 10 cm.
productie
van netten
2.2
1e commentaar:
Aanpassing
Op de boven- en onderrand van het net mag reclame zijn aangebracht. i.v.m. de
Er mag eventueel ook óp het net reclame worden aangebracht. De
productie
mazen van het net mogen, bij die reclame op het net, dan niet minder
van netten
zijn dan 4,5x4,5 cm.
2e commentaar
Het is in de Topdivisie, eerste en tweede divisie niet toegestaan dat er
Nieuw
een houten staaf aan of in de zijkant van het net zit, glasfiber of een
commentaar
andere buigzame staaf is wel toegestaan. In de regiowedstrijden zijn
netten met houtenstokken wél toegestaan.
4.3.3.1
Het nummer aan de borstzijde moet op het shirt zijn aangebracht. Het
Hoeft niet
nummer op de rugzijde moet in het midden zijn aangebracht. De kleur
perse meer
en de helderheid van de nummers moeten contrasteren met de kleur
in het
en helderheid van de shirts.
midden
Aanpassing
7.5.4.2
Commentaar:
Zie regel 7.7.2. Correctie van een opstellingsfout of andere fouten is
commentaar
alleen vóór het einde laatste fluitsignaal en teken T11 (9) van de
lopende set mogelijk.
Aanpassing
7.7.2
Commentaar:
Nadat de scheidsrechter het eindsignaal van een set en het
commentaar
bijbehorende teken T11 (9) heeft gegeven, kunnen de consequenties
naar aanleiding van een alsnog geconstateerde opstellingsfout of
andere fouten niet meer worden uitgevoerd. Wordt in de theoretisch
denkbare situatie de opstellingsfout nog gelijktijdig met het eindsignaal
opgemerkt, dan mag deze fout alsnog worden bestraft.
15.5.2
3e en 4e commentaar
Verwijzing
weggehaald
 Voor De A-, B- en C-Jeugd Hoofdklasse en Topklasse geldt de
naar
wisselregel waarbij een speler meerdere malen kan worden
spelregels
gewisseld. (zie hiervoor 15.6.2 en commentaren)
e
2015-2016
 Voor de A-, B- en C-jeugd 1 klasse en lager geldt de wisselregel
waarbij een speler slechts éénmaal en alleen kan worden
gewisseld met de speler die voor hem in het veld is gekomen.
(analoog aan de regels uit de eredivisie)
15.11.2
Het eerste onjuiste verzoek dat het spel niet beïnvloedt of ophoudt,
In DWF is er
moet worden afgewezen, maar moet vermeld worden in het DWF “Live geen apart
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bijhouden” bij “Opmerkingen” of op het DWF-formulier zonder verder
consequenties.
Relevante commentaren zijn eveneens aangepast.

hokje voor
onjuist
verzoek

5 DWF
Voorbeeld van het formulier en aanvullende tekst

HIA
15.6.2

20.2

Uitzondering: Voor De A-, B- en C-Jeugd Hoofdklasse en
Topklasse geldt de wisselregel waarbij een speler meerdere malen
kan worden gewisseld. (zie hiervoor spelregels 15.6.2 en
commentaren)
Voor de A-, B- en C-jeugd 1e klasse en lager geldt de wisselregel
waarbij een speler slechts éénmaal en alleen kan worden gewisseld
met de speler die voor hem in het veld is gekomen. (analoog aan de
regels uit de eredivisie)
Als een teamlid zich te buiten gaat aan beledigende of agressieve
benadering van officials, tegenstanders, eigen teamleden of
toeschouwers, moet de 1e scheidsrechter de tabel van
maatregelen strikt toepassen. Hierbij zou de 1e scheidsrechter zich
wel moeten bedenken welke consequenties er volgen bij het
geven van een rode kaart aan het einde van een set of
wedstrijd. Soms is het verstandiger een vorm van wangedrag te
bestraffen met rood en geel in één hand of in twee handen apart,
zodat het team zélf de set of de wedstrijd kan beëindigen en niet
de scheidsrechter. De show gaat ………

Zie ook
spelregels

Advies via
de CEV
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