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Wat moet ik doen wanneer ik ga fluiten! 2018-2019 

 

Meenemen: 

– Fluitje   – Zaalschoenen  – Nevobo pas 

– Pen    – Horloge (time outs) – Blauw shirt of trui 

 

Aanwezig zijn, 30 minuten voor aanvang wedstrijd. 
1. Laptops liggen bij de berging op de wedstrijdtafel. Zorg ervoor dat beide 

teams het DWF 25 minuten voor aanvang van de wedstrijd hebben ingevuld. 

2. Controleren spelerspasjes (Afvinken van de spelers die je gehad hebt 

doormiddel van het aanklikken van het rondje achter de naam) en noteren 
van je eigen naam en relatiecode onder het kopje “officials wedstrijd 

3. Nethoogte meten. (Zie pagina 2) Controleren of de banken achter de 3 

meterlijn staan. 

4. Door middel van fluiten en je hand omhoog houden, roep je de aanvoerders, 

onthoud wie het zijn voor verder verloop wedstrijd. 

5. Voorstellen aan elkaar. 

6. Tossen: er wordt geen muntje meer gebruikt bij de toss. De uitspelende partij 
mag kiezen: opslag, ontvangen of veld keuze. Wanneer er een 5de set komt 

mag de thuisspelende partij eerst kiezen. 

7. Maak met de aanvoerders afspraken: 

a. Wissels duidelijk binnen de 3 meter opstellen zodat ze goed zichtbaar 

zijn voor de teller. 

b. Ze moeten zorgen dat de coach tussen de sets door de 
opstellingsbriefjes zsm klaar heeft. 

c. Als er vragen zijn dat alleen zij als aanvoerder naar jou als 

scheidsrechter komt. 

d. Wens ze vooral een leuke en sportieve wedstrijd toe. 

8. 15 min voor aanvang fluiten voor inslaan (10 vingers in de lucht houden) 

9. Na 4 minuten fluit (geen hand gebaren) je voor wisselen van inslaan positie. 

Na 4 minuten doe je dat weer maar dan voor het serveren. Na 2 minuten fluit 
je het einde van het inslaan. 

10.Speelbal regelen bij eigen team en op de scheidsrechterstoel neer leggen. 

11.Opstellingsbriefjes bij de coaches regelen en deze aan de teller geven. 

12.Zorg ervoor dat de ruimte tussen de banken en de paal leeg is van eventuele 

tassen. Controleer ook of de antennes na het inslaan nog steeds goed 

hangen. 
13.Op de bok klimmen. 

14.Aanvang wedstrijd fluiten en teams veld in sturen. 

15.Team op laten stellen en controleer met behulp van de opstellingsbriefjes of 

de spelers goed staan. Controleer bij de beide aanvoerders of ze klaar zijn 

(alleen de 1ste set.) en controleer of de teller klaar is.(alle sets) Hierna fluit je 

voor het begin van de wedstrijd. 
16.Time out (30sec maximaal wanneer het aanvragende team snel klaar is moet 

je al fluiten om de teams weer het veld te laten betreden), duidelijk aangeven 

welk team aanvraagt aan de teller. 

17.Wissel, wachten op teken van de teller tot speler en stand is genoteerd. 

18.Bij 2e Time out van team, geef dit aan aan de coach. 

19.Bij 25 punten of twee punten verschil, einde set/wedstrijd. 
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20.Tussen de sets zit een tijd van 3 minuten. Vraag hierin de coaches om de 

nieuwe opstelling. 

21.Vijfde set wordt gespeelt bij 2-2 in sets. Let op, opnieuw kiezen  

serveren/speelkant (zie punt 6) 

22.In vijfde set: 15 punten of twee punten verschil einde wedstrijd, na 8 punten 
van 1 team wordt er gewisseld van speelhelft.  

23.DWF na de wedstrijd invullen. Als iemand niet gespeeld heeft moet achter zijn 

naam een vinkje weggehaald worden. 

24.Aanvoerders laten afvinken en hand geven. 

25.Op “versturen” drukken en je bent klaar. 

26.Leg het ingevulde wedstrijdbriefje in de daar voor bestemde bak/map. 

 
 

Nethoogten: 
 

De hoogte is 2,43m voor heren en 2,24m voor dames. 

Voor jeugdploegen zijn de nethoogten: 
– jeugd-A    : jongens: 2,43m  meisjes: 2,24m. 

– jeugd-B    : jongens: 2,24m  meisjes: 2,15m. 

– jeugd-C, top/hoofd/1e klasse : jongens: 2,15m meisjes: 2,15m. 

– jeugd-C, 2e klasse  : jongens: 2,05m  meisjes: 2,05m. 

 

De hoogte van het net wordt in het midden van het speelveld gemeten. Boven de 

twee zijlijnen moet de hoogte precies gelijk zijn en niet meer dan 2 cm boven de 

reglementaire hoogte uitkomen. De band van de antenne moet boven de lijn zijn 

en de antenne geeft dus de buitenkant van de lijn aan. 

 

Let op: binnen de C’s zijn er verschillende regels: 

 C-jeugd 1e klasse: Service mag plaats vinden achter de 7 meterlijn. 

Sprongserve is toegestaan. 

 C-jeugd 2e klasse: Na 3 opslagbeurten wordt er doorgedraaid. 

Sprongserve is toegestaan. Veld is korter: 14*9 meter (tot de 7 meter 

lijn). 2e klasse altijd 3 sets tot 25 punten met een verschil van 2 punten. 
 

Veel plezier met het leiden van jou wedstrijden. 

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je altijd contact met ons opnemen. 

 

 

 

Wouter Pietersma:  opleiding@impalaleek.nl   06-29168871 
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