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Beste Leden,  
 
Het seizoen is bijna afgelopen en er zijn leuke resultaten geboekt. Dames 1 en meisjes B zijn 
Kampioen geworden. Dames 1 gaat hierdoor weer spelen in de 1e klasse.  
Helaas zijn er ook teams die degraderen naar een klasse lager wat jammer is voor deze 
teams en de club.  
Het positieve en negatieve wisselen elkaar dus af. Zo zijn wij bestuurlijk behoorlijk onder 
bemand, het kader is te smal er moeten echt wat vrijwilligers bijkomen om het leuk te 
houden. Kiek, onze jeugdvoorzitter, heeft het moeilijk om alles in zijn eentje te bemannen, 
hier moet zeker iemand  bij komen.  Ouders van de jeugd , laat u horen? Vele handen 
maken immers licht werk.  
Door het scholentoernooi van afgelopen februari, wat weer een groot succes was en dit keer 
onder de nieuwe leiding die de taken van Dannis hebben overgenomen, zijn ongeveer 10 
nieuwe aanmeldingen binnengekomen voor de proeftrainingen die op 7 april van start zijn 
gegaan.  Hierbij opmerkelijk meer jongens dan meisjes. Deze trainingen worden geleid door 
Brenda Conijn in samenwerking met Jolijn van Luit. Wij hopen door deze actie meer 
jeugdleden te krijgen voor de club.  
Om het volleybal te stimuleren heeft de BSO ons weer gevraagd om in het 1e blok 
(september 2015 ) weer trainingen te geven. Dit hebben wij aanvaard en onder leiding van 
Paula Keet gaat dit weer gebeuren. Ook hierdoor kunnen wij misschien nieuwe jeugdleden 
scoren.  
Ook het Dagelijks Bestuur heeft een zeer groot probleem namelijk dat er tot op heden nog 
geen PENNINGMEESTER gevonden is die taak van Franc Hendrikx wil overnemen. Dit kan 
BESLIST niet. Kom op leden of ouders, als jullie een klein beetje onderlegd zijn in financiën 
meld dit dan bij mij. Het is 5 voor 12. De trainingen eindigen op 28 april en worden weer 
gestart in augustus na de schoolvakantie.  
Een ieder krijgt dit via de mail toegestuurd.  
Ik wens jullie een fijne vakantie en we zien elkaar weer in augustus op de training.  
   
Ed Pfann  
Voorzitter VCC 92  
   
ps: Noteer in je agenda. Op 20 juni 2015 wordt voor de 2e keer WORMER BEACH  
gehouden. Dit was vorig jaar een groot succes en we hopen dit jaar weer.  
Willen de aanvoerders van alle teams de spelerskaarten en wedstrijdballen en tassen, 
inleveren bij mij tijdens de training op dinsdag avond.  
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JEUGDNIEUWS 
  
Meisjes MC1 
Het team is in de eerste helft van het seizoen knap kampioen geworden! Hierdoor mochten 
we promoveren! Dat was meteen een hoog niveau maar verrassenderwijs konden we de 
tegenstanders goed weerstand bieden. Door de leuke samenwerking met invaltrainers 
(moeders van de meiden) zijn wij steeds beter gaan volleyballen. Zo is Rebecca snoeihard 
bovenhands gaan serveren, Danique het net aan het verdedigen met haar uitschuifarmen, 
Lotte een waardig aanvoerster die goed kan organiseren, Marit een topaanvalster die de 
planken uit de vloer smasht, Tara een goede dunker aan het net,  Nadège het bovenhands 
serveren nu onder de knie geeft, Amber nu toe aan een groot veld zodat ze helemaal los kan 
kan met haar service en Emily al megafanatiek nadat zij wat later is ingestroomd. 
Wat een mooi team, goede sfeer en knappe resultaten! Het was een prachtig seizoen 
meiden! 
  
Judith den Otter 
  
Jongens JA1 
Deze 2e competitiehelft viel wederom niet mee. Als gevolg van het ontbreken van poules 
waarin dit team waardig mee kan draaien is ook de 2e competitiehelft verlopen met weinig 
overwinningen. Ook in dit team blijkt dat de grootste tegenstander vaak niet zozeer aan de 
andere kant van het net staat maar eerder “tussen de oren” zit. Hoewel het gros van de 
tegenstanders simpelweg verder is qua ontwikkeling / niveau hadden er in elk geval in een 
aantal wedstrijden meer punten gepakt kunnen worden / hier en daar ook een setwinst 
gepakt kunnen worden. Vast staat in elk geval dat ook in deze 2e competitiehelft weer veel 
geleerd is. Komend seizoen gaan we hard werken aan het 1:5 systeem (1 spelverdeler), wat 
ongetwijfeld ook weer een verbetering zal zijn. Als het even meezit zal dit team komend 
seizoen in dezelfde poule blijven spelen. Een mogelijke kleine verschuiving in de 
teamsamenstelling is waarschijnlijk niet te voorkomen maar hierover zal nog contact worden 
gezocht met de NEVOBO (om dit te proberen te voorkomen). 
Het vertrouwen in het komend seizoen is er in elk geval. Hopen dat de mannen in de 
vakantie een groeispurt doormaken waar ze komend seizoen van kunnen profiteren ! 
  
Kiek 
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Meisjes VCC’92  Nivo6. 
Nadat de meiden in januari overgestapt waren van nivo 5 naar nivo 6, was het niet meer zo 
vanzelfsprekend dat dit team zomaar even gemakkelijk hun wedstrijden zouden winnen. 
Voor mij als trainer is winnen niet het doel, maar goed volleyballen is het streven en dan 
wint men vanzelf ook wel wedstrijden. Het was soms niet makkelijk, maar regelmatig lieten 
de meiden zien dat ze wel goed kunnen spelen en vooral, samen spelen. Elementen als 
“smashen” en bovenhands serveren waren nieuwe onderdelen en daar is dan ook 
regelmatig op getraind. Naarmate er meer wedstrijden gespeeld werden, werden sommige 
speelsters zich er van bewust dat je met bovenhands serveren en aanvallen best wel goed 
punten kon scoren. Trainer Jaap stimuleerde dit en de speelsters begonnen het toe te 
passen met succes. Wedstrijden werden gewonnen en af en toe werd er gestunt tegen 
betere teams, waarbij een gelijk spel of zelfs de winst werd gepakt. Op de laatste 
wedstrijddag van de competitie deden de meiden het zelfs prima door 2 x met 4-0 te winnen 
met goed spel. Dit was een mooie afsluiting. Het team eindigde mooi als 3e in de poule. In 
september gaat dit team wedstrijden kijken tijdens de Europese kampioenschappen in 
Apeldoorn.  De kaarten zijn al in huis en de meiden zijn heel erg nieuwsgierig hoe het 
Nederlands Damesteam het zal doen. Dank ook aan alle ouders die afgelopen seizoen 
gereden, gefloten, geteld en voor de wedstrijdformulieren hebben gezorgd. Soms fungeerde 
ouders als trainer als het een keer voorkwam dat de trainer niet kon en er geen vervanging 
was. Reuze bedankt allen! In het nieuwe, komende, seizoen is het de bedoeling dat dit team 
als C-jeugd verder gaat. 

Trainer Jaap. 

Meisjes B 
De meiden B hebben ronduit een topjaar gedraaid. Twee keer kampioen in 1 seizoen! De 
doelstellingen zijn allemaal gehaald: af en toe wordt er hard geslagen, er worden superlange 
service-series gedraaid, het ralley-spel is verzorgd, beheerst en dynamisch. Met tien 
speelsters die snel groeien kunnen we het nog steeds vermijden om te specialiseren op een 
positie en de meeste draaien in elke rol lekker mee. Dit team komt ver!  
Dames 1, pas alvast maar op..  
We bedanken de ouders, familie en vrienden die bijna elke wedstrijd voor een groot publiek 
zorgen, zodat niet alleen in Wormer maar ook bij de uitwedstrijden we een geduchte 
tegenstander zijn! 
 
Groetjes 
Ivor 
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PK SCHOOLVOLLEYBAL 
Op verzoek hier een stukje over de PK schoolvolleybal welke laatst werden gehouden.  
  
Het team (met Lars v.d. Weide, Sil de Roover, Alex Knap en Timo de Best) van de 
WormerWieken werd 1e bij het scholentoernooi in Wormer en mocht hierdoor mee doen 
aan de Provinciale Kampioenschappen bij VVW in Wervershoof. Alleen daar wordt nivo 3 
gehanteerd wat inhoud dat de bal eerst onderhands moet worden opgevangen. Dit hadden 
de mannen nog niet eerder gedaan. Maar getraind door Brenda Conijn in samenwerking met 
Jolijn van Luit (3 x) en gecoacht door Hans de Best, waren de mannen er vandaag toch 
helemaal klaar voor! Er werd goed samen gespeeld en de mannen waren bloed fanatiek ;-)  
De 1e wedstrijd eindigde gelijk; 0-0, de 2e wedstrijd 4-1 winst, 3e wedstrijd wederom een 
gelijk spel; 1-1. En zo speelden ze de laatste wedstrijd om de 3e en 4e plek. Dit werd een 
podiumplek door een 2-0 overwinning. Knap gespeeld mannen!  
Groetjes,  
Karin (moeder van Timo) 
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OUD PAPIER 

De inzameling van oud papier neemt dramatische vormen aan!!! 

Onze vrijwilligers staan in de maanden september tot juli op zaterdag van 11.00 uur tot 
12.00 uur bij de container. Was het ”vroeger” nog zo dat je soms met een natte rug naar 
huis ging, nu ben je blij als het 12.00 uur is, want dan kan je thuis doorwarmen omdat er 
bitter weinig papier gebracht wordt en je jezelf danig staat te vervelen. 

 
Beste leden, 
  
Hoewel ik al diverse vergeefse pogingen gedaan heb om nieuwe scheidsrechters aan te 
werven, geef ik de moed niet op en probeer dus nogmaals een beroep te doen op jullie 
bereidheid om je aan te melden als Nevobo scheidsrechter. 
Wij hebben als vereniging de plicht om een door de Nevobo vastgesteld aantal fluitbeurten 
te leveren. 
Voldoen wij als vereniging niet aan het benodigde aantal, dan wordt het team van Heren 1 
teruggeplaatst naar de 1e klasse. 
 
Ook wil ik een beroep doen op jullie bereidheid iets voor VCC’92 te doen als vrijwilliger. 
Omdat Cees Kroonenburg in een verzorgingshuis is opgenomen, waardoor ik een zeer 
trouwe hulp ben kwijt geraakt, zou ik het zeer op prijs stellen als er leden zijn die soms bij de 
papiercontainer willen staan om papier in ontvangst te nemen. 
Het hoeft niet iedere week, want hoe meer mensen zich melden, hoe minder frequent je 
hoeft te staan. 
Het is een taak van één uur(van 11.00 uur tot 12.00 uur)op zaterdagmorgen. 
Misschien krijg ik op deze oproep meer reacties dan op de oproep om scheidsrechter te 
worden. 
  
Laat mij en je club niet in de steek en meld je aan voor een van de oproepen. 
  
Wij zullen je dankbaar zijn, 
  
Piet Klos. 
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STAND VAN ZAKEN TC 

Het volleybalseizoen 2014-2015 is inmiddels voorbij. Het seizoen is met zeer wisselende resultaten 

afgesloten. Dames 1 is kampioen geworden en promoveert naar de 1ste klasse. Dames 2 en 3 zijn 

netjes als 3de geëindigd in de competitie. Dames 4 en heren 1 staan in de middenmoot. Heren 2 en 3 

zijn helaas gedegradeerd.  

HEREN 

We zijn op dit moment druk bezig met de indelingen voor het komende seizoen. De bezetting in 

heren 1 en heren 3 is zo goed als rond. Bij heren 2 kunnen we zeker nog wel wat aanvulling 

gebruiken. Houd je oren en ogen open…!!!  

We hopen hier de komende tijd meer duidelijkheid over te kunnen geven.  

Met de trainers zijn we al in een ver gevorderd stadium.  

DAMES 

Voor Dames 1 geldt hetzelfde als voor heren 2. We zijn hard op zoek naar versterking. Ook hiervoor 

geldt, houd je oren en ogen open!!!  Voor de overige damesteams zijn we ook al ver gevorderd met 

de indeling van teams, trainers en tijden. 

 

BERT VETHAAK 

Inmiddels heb ik aan het begin van het seizoen versterking gekregen inde persoon van Bert Vethaak. 

Hier ben ik heel erg blij mee. Met z’n 2en kun je meer dan alleen. 

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij een van ons terecht. (judith.quakernaat@hetnet.nl) 

 

Het is nog een drukte van jewelste de komende tijd. Als er nieuws is melden we dat via de site. 

www.vcc92.nl 

 

TC 

Judith en Bert 
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Kampioenen 

Dames 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meisjes B 
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JEUGDKAMP 2015 

Ook dit jaar gaan wij weer met zijn allen naar Uitgeest voor een super gezellig volleybalkamp. We 

gaan nu niet alleen met de jeugdleden van vcc'92, maar ook met de ABC-jeugd van ClamDycke. Met 

al zo een veertig ingeschreven leden gaan wij er weer een knallend weekend van maken! 

Het thema dit jaar is 'films'. In dit thema worden leuke spellen bedacht, quizzen gemaakt, en een 

bonte avond voorbereid. De begeleiding is al op zoek naar verkleedkleren voor hun favoriete filmrol. 

Gaan we verkleed als Jack Sparrow, of toch als Iron man.. En hoe gaan alle kinderen? Krijgen we 

allemaal minions mee op kamp, of kabouters van sneeuwwitje? 

Wij hebben er in iedere geval al heel veel zin in!  

We gaan op vrijdagavond 5 juni  tussen 7 en half 8 weg bij de sporthal. Zoals gebruikelijk krijgt elke 

deelnemer nog een brief in de mail met de praktische informatie en worden de ouders die zich 

vrijwillig hebben aangemeld om te rijden nog benaderd ter bevestiging voor zover daadwerkelijk 

nodig.  

Niet ingeschreven maar toch nog mee? Mail even naar ivor@planet.nl - er is nog plek! 
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Ed als Clubheld:  

 

Ons eigen Ed Pfann is voorgedragen als clubheld! 

Als Ed deze competitie wint kan het de club 25.000 euro opleveren. 

 

Stem dus allemaal op Ed op onderstaande link: 

https://www.adclubheld.nl/selecteer/dv/ed8 

 

Iedereen mag stemmen, dus vraag je vader, moeder, oma, opa, 

buurman, zusjes en broertjes om ook te stemmen op Ed! 

 

Vcc naar de top! 
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Toernooien: 

09 mei 201: Krovo Buytentoernooi 
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30 mei 2015:  Blacklight Volleyball 

 

30 mei 2015 @ ALVOCO 

 

 

10.00-13.00 CMV, 10 euro per team. 

14.00-18.00 C, B en A jeugd (Mix mag ook), 20 euro per team. 

19.00-22.00 Senioren Mix Hoog en Mix Laag, 30 euro per team. 

Aanmelden: cathalijn@alvoco.nl 
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12, 13 en 14 juni: Blokkeer / Duinrelltoernooi 
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20 juni 2015:  Beach Wormer 

 

Samen met WormerSports zal VCC'92 op zaterdag 20 juni een beachvolleybal toernooi organiseren 

op de 'Groene Wig' in Wormer. Speciaal voor dit toernooi zal er op het evenemententerrein zand 

worden gestort en zullen een groot aantal volleybalvelden worden opgezet. 

 

Iedereen die maar een beetje kan volleyballen kan meedoen aan dit toernooi. Aan het toernooi 

kunnen recreanten, bedrijven en club-volleyballers meedoen op verschillende niveaus.  

 

De muziekband Hasta la Vista zal de teams ondersteunen tijdens de dag en na de wedstrijd is er een 

gezellig feest tot middennacht. 

 

De organisatie is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die in de ochtend helpen met het opzetten. 

Wil je meehelpen, geef je dan op bij Ed Pfann of Dannis Groen. 

 

Je kunt je nu al inschrijven voor dit gezellige toernooi. De kosten zijn 50 euro per team. Opgeven kan 

via toernooi.nl. 

 

 

 

 

http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.floriskeukens-tegels.nl/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.woudtintertoys.nl/speelgoedwinkel/
http://www.pfanninischoenmode.nl/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.vcc92.nl/
http://wormersports.nl/
http://www.hastalavista-band.nl/
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=033111AB-63B0-4639-A878-0BD011EE8432


Mepper april 2015 
www.vcc92.nl  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

NEVOBO JOIN 
 
Het WK BEACH VOLLEYBAL en het EK DAMES VOLLEYBAL KAMPIOENSCHAP worden dit jaar in 
Nederland gespeeld. 
 
Het WK BEACK VOLLEYBAL wordt gespeeld van 26 juni t/m 5 juli. 
De Europees kampioenen Madelein Meppelink en Marleen van Iersel spelen vrijdagavond 26 juni 
(19.40 uur) in Den Haag de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap beachvolleybal. Het 
wedstrijdschema van het WK is vandaag bekendgemaakt. 
Naast Meppelink/Van Iersel – die het WK beginnen met een wedstrijd tegen het duo 
Mashkova/Tsimbalova uit Kazachstan – komen ook Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst in 
actie op de openingsavond. De hoogstgeplaatste Nederlanders nemen het in hun eerste 
poulewedstrijd op tegen Tato en Pepe uit El Salvador. De wedstrijden op vrijdagavond in het stadion 
op de Hofvijver worden voorafgegaan door een openingsceremonie in de Koninklijke Schouwburg. 
Nu bekend is wanneer de Nederlanders in actie komen, verwacht de organisatie een nog grotere run 
op de kaarten. Tot en met de kwartfinales (2 juli) wordt gespeeld In Den Haag, Apeldoorn, 
Amsterdam en Rotterdam. Het slotweekeinde in Den Haag met de halve finales en finales is al bijna 
uitverkocht. De meeste kaarten voor sessies ( drie tot zes wedstrijden) in de poulefase kosten slechts 
tien euro. 
 
Amsterdam 
Op de Dam in Amsterdam zijn Sophie van Gestel/ Jantine van der Vlist de eerste Nederlanders die in 
actie komen. Op zaterdag 27 juni (13.00 uur) treden ze aan tegen het Braziliaanse topteam 
Larissa/Talita. Ook het mannenteam Wessel Keemink/Sven Vismans begint op deze dag in 
Amsterdam aan zijn WK (20.00 uur, Semenov/Krasilnikov). Amsterdam is tevens de speelstad van de 
kanshebbers Dalhausser/Rosenthal (VS) en Emanuel/Ricardo (Bra). 
 
Apeldoorn 
De eerste Nederlanders die in Apeldoorn het spits afbijten zijn Michiel van Dorsten en Steven van de 
Velde. Zij spelen op zaterdag  27 juni om 12.00 uur tegen Grimalt/Grimalt uit Chili. Rimke Braakman 
en Jolien Sinnema sluiten die dag het avondprogramma (21.00 uur) af met de kraker tegen de 
Amerikaanse topfavorieten Kerri Walsh/April Ross. 
 
Rotterdam 
De wereldkampioenen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn op zaterdag 27 juni in 
Rotterdam met hun partij tegen de Oostenrijkers Huber/Seidl de ‘hoofdact’ in het avondprogramma 
(20.00). 
 
96 deelnemende teams 
In totaal doen 96 mannen- en vrouwenteams uit 40 landen mee aan het tiende WK. Voor Nederland 
komen negen teams (5 mannen, 4 vrouwen) in actie, voor Brazilië acht. De Verenigde Staten zijn in 
aantal deelnemers de nummer drie met vier mannen- en drie vrouwenteams. Ga voor tickets 
naar:www.wkbeachvolleybal2015.nl/tickets Het bijgevoegde wedstrijdschema is ook te vinden 
opwww.wkbeachvolleybal2015.nl 
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Het EK DAMES: 

De voorrondes voor het EK Dames worden gespeeld in Apeldoorn van 26 t/m 28 sept. 
NEDERLAND speelt op 26 sept. tegen de winnaar van FRANKRIJK en SLOVENIE, op 27 sept tegen 
POLEN en 28 sept. tegen ITALIE. 
Bij plaatsing speelt Nederland in AHOY op 30 september de play offs. 
Kwartfinales zijn op 30-9, de halve finales op 1-10 en de finale o 4okt. 
 

Kaarten zijn te koop op WWW.NEDERLANDSDAMESVOLLEYBALTEAM.NL 
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Bij VCC hebben wij een Facebook pagina opgericht. Wij zouden het leuk vinden dat als je iets leuks of 

geks hebt, dit even aan ons laat weten, dan kunnen we ook deze pagina vullen. Bijvoorbeeld foto’s 

van de wedstrijd, een wedstrijdverslag of andere leuke dingen. 

 

 

 

De club heeft deze pagina opgezet om het volleybal in Wormer bekend te maken bij het grotere 

publiek zodat de club nieuwe leden blijft krijgen en een gezonde club blijft. En natuurlijk ook om 

degene die deze pagina in de gaten houden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van 

onze vereniging. 

 

Dus heb je wat, mail het dan naar redactie@vcc92.nl dan zetten wij het op de Facebook pagina. 
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https://www.volleybalmasterz.nl/ 

 

 

3 x spelen met een goede techniek 

 
Het spelen van de bal is een moeilijk onderdeel om helemaal in regels vast te leggen. Natuurlijk 

zijn er wel wat regels waar je je aan moet houden. Daarbij heb je ook veel vrijheid om de bal 

bijvoorbeeld te spelen met je hoofd of je voeten! 

Vasthouden van de bal 

Er zijn twee soorten technische fouten bij het spelen van een bal. Een daarvan is 

vasthouden van de bal. Dit herken je doordat het lijkt alsof je de bal even vasthoudt. Dit 

heet ook wel een 'draagbal'. Het teken dat de scheidsrechter hierbij geeft lijkt ook op 

een draagbeweging (zie plaatje). In de volksmond wordt het vasthouden van de bal ook wel 

'plakbal' genoemd. 

 

Tweemaal achter elkaar aanraken van de bal 

De tweede soort technisch fout is tweemaal aanraken van de bal door een speler. Dit 

gebeurt vaak bij een set-up. Dit wil zeggen dat je de bal met allebei je handen kort na 

elkaar aanraakt, en niet tegelijk. Je herkent deze fout vaak doordat de bal gaat draaien 

na het spelen of doordat twee aanrakingen te horen zijn. De scheidsrechter steekt dat 2 

vingers op. (zie plaatje) 

 

Eerste bal! 

Misschien heb je het wel eens gehoord; een scheidsrechter fluit een bal af en er wordt 

verontwaardigd geroepen dat dat toch 'de eerste bal' was?! Waarschijnlijk floot de 

scheidsrechter hier voor 'vasthouden' van de bal en niet voor 'tweemaal spelen'. 

 

Bij de eerste keer spelen door het team mag de bal inderdaad achter elkaar verschillende delen 

van je lichaam raken zolang dit in één actie gebeurt (tweemaal spelen). De eerste bal hoeft 

technisch dus niet helemaal goed te worden gespeeld. Maar, het vasthouden (of dragen) van de 

bal blijft wel altijd fout! Daar floot de scheidsrechter terecht voor. 
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De 'ins en outs' van de service 
Je vraagt je misschien wel eens af: mag ik vanuit het materiaalhok serveren als de ruimte tussen 

de achterlijn en de muur voor mij te klein is? Wat betekent de '8 seconden-regel'? En mag je 

nou wel of niet 'schermen'? 

Servicezone 

Hoe en waar je moet serveren staat precies in de spelregels. Daarnaast is het belangrijk dat je 

op het moment dat je de bal echt raakt in de 'servicezone' staat. De 2 korte servicelijntjes 

achter het veld (rode pijltjes) markeren dit gebied. Aanlopen voor je service mag trouwens wél 

van buiten deze zone, bijvoorbeeld vanuit het materiaalhok of naast de tribune. Maar je mag 

hiervoor nooit materialen/gordijnen gaan verplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

8 seconden 

Vanaf het fluitsignaal van de scheidsrechter krijg je 8 seconden de tijd om te serveren. Dat is 

best veel, probeer het maar eens uit tijdens een training! De service en het punt gaan naar de 

tegenstander: 

 als je toch te veel tijd neemt 

 als je serveert terwijl een andere speler uit je team aan de beurt was 

 als je niet volgens de juiste regels/techniek serveert  

Scheids, scherm! 

'Schermen' mag niet. Maar wat is het? Als zowél de serveerder als de balbaan niet zichtbaar 

zijn voor de tegenstander heet dit schermen. Omdat scheidsrechters dit lastig kunnen 

beoordelen, wordt het in de praktijk niet snel afgestraft. Maar het mag niet! Belemmer je 

duidelijk het gehele zicht van de tegenstander, of beweeg je tijdens de service als de bal over je 

heen gaat, moet je oppassen! De scheidsrechter kan dit dan beoordelen als schermen. 
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Aanvallen aan het net en achter de 3 meter 
Onder 'aanvallen' valt elke handeling die ervoor zorgt dat de bal naar de tegenstander gaat 

(behalve de service en het blok). Een voorspeler mag op iedere hoogte aanvallen, zolang het op 

zijn eigen speelveld is (anders ’steel’ je de bal). Een achterspeler mag alleen achter de 3-

meter/aanvalslijn op iedere hoogte aanvallen. Hier is best vaak onduidelijkheid over. Daarom 

hieronder wat handige uitleg. 

 

Springen bij je aanval als achterspeler 
Mag je als achterspeler nou wel of niet springen als je in de voorzone (binnen de 3-meterlijn) een 

bal naar de overkant speelt? Dat zit zo: springen mag op zich wel. Maar op het moment dat je de 

bal naar de overkant slaat of speelt, mag de bal niet helemaal boven de netrand uitkomen. Als je 

springt is de kans groot dat dit wél gebeurt. Daarnaast is het lastig in te schatten voor een 

scheidsrechter of de bal wel of niet helemaal boven de netrand uit komt. Als je niet springt, dan 

is het duidelijk dat de bal niet boven de netrand is en weet je zeker dat je goed zit. 

 

Achterspeler! 
Je ziet het misschien wel eens: een spelerverdeler die achterspeler is, maar (per ongeluk of niet) 

mee blokkeert met de voorspelers. Als niemand van de blokkeerders de bal raakt is het 

uiteindelijk geen 'blok' en maakt die spelverdeler dus ook geen fout. Raakt één van de 

blokkeerders de bal wel, dan hoort de spelverdeler bij het blok en fluit de scheidsrechter af. 
 

'Gestolen bal' 
Er wordt al gauw geroepen: "Gestolen bal"! Het is geen officiële volleybalterm, maar dit betekent 

dat je tijdens het spelen van de bal met je hand(en) over het net reikt en de bal dus speelt in de 

speelhelft van je tegenstander. En dat mag niet. Een bal aanvallen mag dus pas zodra een stukje 

van de bal op jouw speelhelft komt. Tegen dat stukje van de bal mag je dan slaan. De 

scheidsrechter beslist hier uiteraard over. Die kan het immers als beste zien vanaf zijn plek. 
 

Blokkeren van een bal terwijl de aanvaller aan de overkant nog niet de kans heeft gehad om de 3e 

bal te spelen, mag ook niet. Tenzij de bal echt (helemaal of voor een deel) in jouw speelhelft 

komt. 

 

  

http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.floriskeukens-tegels.nl/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.woudtintertoys.nl/speelgoedwinkel/
http://www.pfanninischoenmode.nl/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.vcc92.nl/


Mepper april 2015 
www.vcc92.nl  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Het blok 
Wanneer is iets nou wel of geen blok? Leer in deze spelsituatie meer hierover! 

 

Over het net reiken 
Blokkeren is het onderscheppen van de bal die van je tegenstander komt. Daarom mag je bij een 

blok met je handen over het net reiken. Blokkeer je al met je handen over het net vóórdat je 

tegenstander kan aanvallen, dan ben je fout. Dan hinder je namelijk de tegenstander in zijn spel. 

Maar in de praktijk blokkeer je pas nadat de aanvaller heeft geslagen. Meestal is dat de 3e 

aanraking van je team in een rally. 

 

Scherpe bal op het net 
Wat wel vaak voorkomt is dat de tegenstander de bal zo dicht op het net passt, dat hun 

spelverdeler er niet goed meer bij kan. Jij mag de bal dan blokkeren, maar alleen zodra de bal op 

jouw speelhelft komt en je handen niet over het net reiken. Anders zou je de spelverdeler 

hinderen en 'steel' je de bal. Over 'gestolen bal' lees je meer in Spelsituatie 11. 

1 blokactie of 2 keer spelen? 

Zoals je in de spelregels kunt lezen telt een blok niet mee als aanraking door het team en mag je 

de bal daarna nog 3 keer spelen. 

Belangrijk om te weten is: 

 Als je niet bewust 2 keer de bal aanraakt in dezelfde blokactie, telt dit nog steeds 

als één blok. Bijvoorbeeld: de bal raakt eerst je handen en daarna je hoofd. Je team 

mag hierna de bal nog 3 keer spelen. 

 Als 2 spelers bij een blokactie allebei (kort na elkaar en niet bewust) de bal aanraken, 

telt dit ook nog steeds als 1 blok. Hierna mag je de bal nog 3 keer spelen. 

 

Scheids, 4 maal! 
Stel, je valt de 3e bal aan en slaat in het blok, maar als je de bal daarna onderhands wil spelen 

wordt er door de tegenstander geroepen: "4 maal!" Waarom wordt dat dan geroepen? Nou, de 

tegenstander denkt waarschijnlijk dat de bal in het net geslagen is in plaats van geblokkeerd. 

Maar als jouw geslagen bal zowel de netrand alsook het blok van de tegenstander raakt (zoals in 

bovenstaande afbeelding dreigt te gebeuren), dan is het een blok en mag jouw team dus weer 3 

keer spelen. Het maakt hierbij niet uit of de bal zonder het blok van de tegenstander misschien 

niet over het net was gegaan. '.  
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Time-out, blessures en andere spelonderbrekingen 
Om een wedstrijd goed te laten verlopen, is het handig de regels en gewoontes te kennen over de 

time-out en andere spelonderbrekingen. De belangrijkste afspraken en de reguliere 

spelonderbrekingen vind je in de spelregels. 

Maar hieronder gaan we nog iets dieper in op de time-out. Daarnaast schetsen we nog enkele 

niet-reguliere spelonderbrekingen die kunnen voorkomen, zoals een plotselinge blessure.  

Het onderbreken van de wedstrijd vanwege een spelerwissel behandelen we overigens apart, 

omdat dit een lastige situatie is. 

 

Time-out 
Door wie:  

Een time-out mag alléén worden aangevraagd door de coach. Is er geen coach bij je team 

aanwezig, dan mag alleen de aanvoerder in 't veld de time-outs aanvragen. 

Hoe vaak:  

Elk team mag per set 2 time-outs aanvragen, eventueel zelfs meteen achter elkaar als je 

dat wil (en de scheids nog niet gefloten heeft voor de service). 

Wanneer:  

Je mag een time-out aanvragen zodra de rally is voltooid en een punt toegekend is aan 

een team. Dus niet na een dubbelfout! 

Vraagt je coach toch een 3e time-out aan, dan keurt de scheidsrechter het verzoek af en gaat 

de wedstrijd meteen verder. Doet de coach dit vaker of bewust, dan kan jouw team een 

waarschuwing krijgen voor 'spelophouden'. 

 

Warmspelen alleen tijdens de setwissel 
De wisselspelers mogen zich tijdens de wedstrijd of tijdens een time-out niet opwarmen met een 

bal! Dit mag alleen tussen de sets door. Je mag dan overal gaan spelen waar je wilt, mits je in het 

zicht van de scheidsrechter blijft. Moet je even naar het toilet of wil je de waterflessen vullen, 

dan moet je dit wel even melden bij de scheidsrechter.  

 

Blessure 
Geblesseerd raken tijdens het volleyballen is natuurlijk heel vervelend. De scheidsrechter moet 

onmiddellijk het spel stilleggen als er iemand ernstig geblesseerd raakt tijdens de wedstrijd. 

Belangrijk om te weten is dat de scheidsrechter dan het teken 'dubbelfout' geeft! Dus het 

maakt niet uit wie het punt maakt of door wiens schuld de blessure gemaakt is. Zodra de 

geblesseerde speler gewisseld is wordt de rally die op dat moment bezig was opnieuw gespeeld. 

 

Wisselen van speelhelft na een set 
Zodra een set is afgelopen verzamelen de 6 spelers die op dat moment in het veld staan zich bij 

de achterlijn. Op het teken van de scheidsrechter wissel je van kant tegen de klok in. Ben je 

voorbij de netpalen dan loop je direct naar je spelersbank. 

Behalve na een 4e set, waarna een beslissende set volgt. Dan blijf je aan jouw kant en loop je 

meteen naar je spelersbank. 
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Spelers wisselen, hoe en waar? 
Een speler wisselen, wat zijn de regels, wat mag wel en wat mag niet? De laatste jaren is er nogal 

wat veranderd in de wisselprocedure. Daardoor is er nog wel eens onduidelijkheid over. Vroeger 

moest een coach bijvoorbeeld een wissel aanvragen met het wisselteken, nu is dat anders. De 

regels zijn veranderd om de wedstrijd vlotter te laten verlopen en het spel niet op te houden. 

Naast de basisregels in het blokje hiernaast ('spelonderbrekingen') leggen we hier wat 

uitgebreider uit hoe het wisselen werkt. 

 

De wisselprocedure 
Hoe gaat de nieuwe manier van wisselen in z’n werk? 

 De wisselspeler gaat speelklaar in de wisselzone staan (trainingsjas en –broek al uit). 

Daarmee wordt in principe de wissel aangevraagd. 

 De speler of de coach geeft direct aan de teller het nummer door van de speler die eruit 

moet. 

 De scheidsrechter (of de 2e scheidsrechter, als die er is) geeft aan dat er gewisseld 

gaat worden/ geeft een fluitsignaal. 

 De teller controleert of het een correcte wissel is, noteert de wissel en geeft aan de 

scheidsrechter aan of de wissel correct en genoteerd is. 

 Daarna mag er gewisseld worden en kan het spel doorgaan. 

 Een wissel mag overigens alleen op 'dode momenten' aan worden gevraagd. Dus alleen na 

een voltooide rally (dus niet na dubbelfout) of nog vóór aanvang van de set. 

 

Uitzonderlijk wisselen bij een blessure 
 De basisregels zijn: 

 een team mag in totaal 6 keer wisselen per set 

 een speler mag 1 keer het veld verlaten en weer terugkomen voor dezelfde speler in die 

set 

Als er iemand geblesseerd raakt moet je diegene volgens bovenstaande regels wisselen. Maar wat 

als dat niet meer kan? Wat bijvoorbeeld als je eruit bent gewisseld en weer erin, en daarna raak 

je geblesseerd? In dat geval mag er een zogenaamde 'uitzonderlijke spelerwissel' plaatsvinden. 

Een wisselspeler (behalve de libero) kan dan alsnog verder spelen op jouw plek. Let wel: de 

geblesseerde speler mag de rest van de wedstrijd niet meer spelen! 

 

Een speler wisselen die te laat komt 
Als je te laat bij een wedstrijd aanwezig bent, mag je nog wel meedoen, maar pas in de 

eerstvolgende set. Je moet dan wel vóór de wedstrijd op het wedstrijdformulier zijn gezet en 

tussen de sets moet de scheidsrechter de spelerskaart met pasfoto hebben gecontroleerd. 

  

http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.floriskeukens-tegels.nl/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.woudtintertoys.nl/speelgoedwinkel/
http://www.pfanninischoenmode.nl/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.vcc92.nl/


Mepper april 2015 
www.vcc92.nl  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fair play 
In de spelregels vind je 'Wat mag wel, wat mag niet'. Dit gaat over sportief gedrag en wat dat 

inhoudt. Van alle volleyballers en teambegeleiders wordt verwacht dat ze zich hieraan houden, in 

wat voor lastige situatie dan ook. De scheidsrechter beslist en alleen de aanvoerder mag om 

uitleg vragen. 
 

Oplopende maatregelen! 
Natuurlijk wordt onsportief of agressief gedrag niet toegestaan! De (1e) scheidsrechter mag jou 

of je team hiervoor bijvoorbeeld een waarschuwing of een bestraffing geven. Wil je precies 

weten welke maatregelen waarvoor gelden, kijk dan in de Tabel van Maatregelen achter in 

het spelregelboekje. 

Deze tabel hoef je niet uit je hoofd te kennen, maar het is goed dat je dit weet: 

 Bega je een kleine misdraging, dan kan je team er vanaf komen met een waarschuwing. 

Maar een volgende keer blijft het hier niet bij! Een 2e kleine misdraging (door wie dan 

ook in je team) heeft een gele kaart tot gevolg en een 3e zelfs een rode. De maatregelen 

zijn dus oplopend van aard. 

 Gedraag je je hoe dan ook onbehoorlijk, dan mag de scheidsrechter dit direct bestraffen 

met een rode kaart. Een punt en de service gaan dan naar de tegenstander. Maar ook hier 

lopen de maatregelen op gedurende de wedstrijd. 

 Beledig je iemand of gedraag je je agressief, dan moet je het speelveld voor een set of 

voor de hele wedstrijd verlaten. 
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