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Er zijn een paar veranderingen in de spelregels t.o.v. het vorige seizoen.

Aanvoerder
Iedere speler mag aanvoerder zijn, inclusief de libero. Als de libero niet in het veld staat, is
iemand anders de aanvoerder, totdat de libero weer terug komt.

Over het net blokkeren



Opstellingen / voetfouten

Voor opstellingsfouten zijn de regels minder streng geworden. Er zullen dus minder
opstellingsfouten gemaakt gaan worden. Als er een deel van de voet gelijk staat met de
andere spelers in het team, kan er geen opstellingsfout gemaakt worden.
Eerste afbeelding hieronder is de situatie tussen voor- en achterspeler, waarbij alleen
situatie 5 fout is. In situatie 4 staat de teen van de voorspeler gelijk aan de hiel van de
achterspeler.
Daaronder staat eenzelfde situatie voor  linker- en middenspelers.
Daar weer onder staat een situatie met alle spelers op een lijn, dus de linker-, midden- en
rechterspeler.



Let op dat door de nieuwe regels de linker speler ook nog goed moet staan ten opzichte van
de rechter speler, zie hieronder met de desbetreffende spelregels van de NeVoBo.

Aantal sets
Tot vorig jaar week alleen onze regio af van het landelijke beleid. Vanaf dit jaar speelt ieder
team, dus zowel jeugd als senioren, bij een gelijke stand van 2-2 in sets een 5de set.
Deze set gaat tot 15 punten met 2 punten verschil, en er wordt van speelhelft gewisseld
wanneer het eerste team 8 punten heeft bereikt.

Setstanden

Als laatste willen we nog melden dat de kleine telbordjes op het scorebord bedoeld zijn om
de setstanden aan te geven en niet het aantal time-outs. Hierdoor kan het publiek met 1
oogopslag zien wat de stand is. Time-outs kunnen bijgehouden worden via het DWF of op
het formulier.

Mochten hier ook nog vragen over zijn, graag bericht naar wac@vvab.nl
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