
* Voorbereidingen * De scheidsrechters kijken de nodige uitrusting(en) na 

(wedstrijdblad, wisselbordjes, zoemer, libero hesjes, …).

*

* De 1ste SR en 2de SR kijken de nethoogte na. * Beide ploegen wordt gevraagd om op hun reservebank te zitten 

samen met hun coach.

* Ingeval het net en/of de antennes niet reglementair geplaatst zijn, 

zullen de SRs dit laten aanpassen door iemand van de thuisploeg.

* De ploegen moeten hun officiële speeluitrusting dragen.

* Tossen om opslag of kant te kiezen. • De 1ste SR voert de toss uit met de 2de SR en de ploegkapiteins. 

Zij staan hierbij voor de markeerderstafel. De 1ste SR zorgt er 

voor dat de markeerder geïnformeerd wordt over het resultaat 

van de toss.

• Na de toss tekenen de ploegkapiteins en de coachen het 

wedstrijdblad (of de spelerslijst ingeval van e-wedstrijdblad).

* Indien er 2 libero's op het wedstrijdblad staan, moet de coach - 

alvorens te tekenen - de startende libero identificeren.

* Officiële opwarming aan het net. * De ploegen starten met de opwarming aan het net (10 minuten).

* Opstellingsbriefje voor de 1ste set. * De 2de SR moet er voor zorgen dat de coach of de assistent 

coach van elke ploeg een origineel opstellingsbriefje voor de 1ste 

set tijdig aan hem afgeeft, het originele wordt aan de markeerder 

bezorgd.

* Einde van de officiële opwarming * Na het beëindigen van de officiële opwarming, keren de spelers 

terug naar hun reservebank.

* Presentatie van de ploegen en de scheidsrechters * De 2 ploegen positioneren zich op de achterlijn en bij het 

fluitsignaal van de 1e sr, begeven ze zich naar de aanvalslijn 

(3m).  Er worden geen handen gegeven. 

* De 2 SR's begeven zich naar het midden van het speelveld met 

hun gezicht naar de markeerderstafel

* De 2 ploegen verlaten het speelveld.

* Onmiddellijk na de voorstelling van de startende spelers, 

de startende libero en de coach.

* De 2de SR kijkt de opstelling van de spelers na volgens de 

respectievelijk geregistreerde opstellingsbriefjes (of op de tablet).

* De 1ste SR fluit om de 1ste opslag toe te laten en de 

wedstrijd te laten starten.

* Wisselen van kamp * De 1ste SR wacht tot de volledige ploeg (inclusief wisselspelers 

en alle andere ploegleden) op de achterlijn staan alvorens het 

signaal te geven om te wisselen van kamp.

* Na het fluitsignaal van de 1ste SR begeeft de volledige ploeg 

(inclusief wisselspelers en alle andere ploegleden) achter de 

scheidsrechtersstoel voor ploeg B en voor de markeerderstafel 

voor ploeg A. Sporttassen van spelers mogen niet op hun plaats 

blijven staan en worden bij voorkeur zelfs niet in de zaal 

meegebracht.

* Einde van de match * Na het beëindigen van de match verplaatsen de scheidsrechters 

zich naar de zijlijn aan de kant van de SR1 stoel.

* Na het beëindigen van de match verplaatsen alle spelers zich zo, 

dat men nadat men de SR's heeft begroet, elkaar begroet en 

bedankt voor sportieve wedstrijd (langs de netzijde).
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