
Leidraad wedstrijdleiding en spelregels C-junioren 

Wedstrijdleiding: 

-De velden worden door de vereniging die zaalleiding heeft opgezet en indien niet aanwezig 

wordt er een 7 meterlijn aangebracht 

-De wedstrijdformulieren zijn door de zaalleiding uitgeprint en ingevuld 

-De zaalleiding heeft voor elke wedstrijd een geschikte scheidsrechter aangesteld en heeft 

de onderstaande spelregels uitgelegd 

-De uitslagen worden dezelfde dag doorgemaild naar  erikpoel@quicknet.nl   setstanden zijn 

niet nodig 

 

Spelregels: 

· Nethoogte 2,15 m  

· Veldgrootte 9x14 m  

· Sprongservice is toegestaan. 

 .Opslag: er wordt doorgedraaid zodra in de opslagbeurt van een speler 3 punten zijn gemaakt. 

 Aanvullende opmerkingen:  

De scheidsrechters (maar ook de begeleiders) dienen te weten dat: 

 • de wedstrijden gaan over 3 sets (de eerste twee sets tot 25 punten met 2 punten verschil, de 3e     

set gaat tot 15 (ook met 2 punten verschil) en wordt ook gespeeld als het 2-0 staat.  

• dat de serveerder niet op de lijn, laat staan daaroverheen mag staan 

• er moet worden afgefloten voor netfouten en technische fouten 

• indraaien niet is toegestaan, wisselen wel.  

• Opstelling hoeft niet genoteerd te worden.  

• Het eerstgenoemde team start de 1
e
 set met serveren. 

• De namen en Nevobo codes van de spelers dienen op één van de wedstrijdformulieren van het 

team te worden genoteerd. 

•  Het is een goede zaak dat oudere jeugdspelers worden ingezet als scheidsrechters maar ze missen 

de ervaring om beslissingen te nemen op technisch gebied en om te gaan met commentaar van de 

bank en tribune. Als coaches aanmerkingen hebben op de beslissingen van de scheidsrechter, dan 

graag contact opnemen met de zaalleiding. Die zal, waar mogelijk ondersteund door in de zaal 

beschikbare ervaren scheidsrechters, met de betreffende scheidsrechter in gesprek gaan. Het gaat 

dan uitsluitend over toepassing, cq. uitleg van de spelregels, niet over waarnemingen (in of uit, 

netfouten etc.). Het is de bedoeling dat teams met kleinere spelers beschermd worden tegen gooien 

en dunken door de langere en sterkere spelers, daar dienen de scheidsrechters tevoren over 

geïnformeerd te worden.  


