Geen opstellingsfout bij serverende team in 1e divisie en lager
Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links‐rechts, wél
met betrekking tot voor‐achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste
servicevolgorde. Notatie van de beginopstelling is een vereiste op álle niveaus, ongeacht of gebruik
gemaakt wordt van DWF Resultaat invoeren of Live bijhouden.
Spelerswissel voor A‐, B‐ en C‐jeugd gelijk voor alle niveaus
De wisselregel die nu al geldt voor de A‐, B‐ en C‐jeugd, Hoofd‐ en Topklasse, wordt uitgebreid naar
álle andere klassen daaronder. Voor alle senioren niveaus (1e divisie en lager) was deze regel al van
toepassing.
Invallersbepalingen senioren
De derde keer invallen in een kalendermaand betekent vastspelen in het team waar het meest is
ingevallen (in die maand). Daarna staat de teller voor die kalendermaand weer op 0 invalbeurten. De
vierde keer invallen in een kalendermaand betekent dus niet meer automatisch vastspelen.
Horizontaal meespelen
Het horizontaal meespelen van spelers in dezelfde klasse mag per wedstrijd nog maar door 3 spelers
gedaan worden. De overige spelers moeten uit het oorspronkelijke team komen, of invallers uit
lagere klasses zijn. Deze regel geldt ook voor jeugdspelers.
De internal pass in alle competities
Meestal is de tweede bal bedoeld gespeeld te worden als een set‐up. Zo’n bal wordt niet altijd even
perfect gespeeld. Niet alleen wat techniek betreft, maar ook qua plek waar deze bal uiteindelijk
terecht komt. Wanneer zo’n tweede bal als een set‐up aan de eigen kant van het net blijft, noemen
we dit een ‘internal pass’. Gaat de tweede bal daarentegen (bedoeld of onbedoeld) naar de
speelhelft van de tegenpartij en/of raakt deze het blok, dan is er sprake van een ‘voltooide
aanvalsslag’.
De tweede bal (set‐up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van
het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Maar zolang bij
een met de vingers bovenhands gespeelde bal sprake is van kort balcontact én deze aan de zijde van
het net van dit team blijft, hoeft deze bal niet technisch helemaal zuiver gespeeld te worden.
Omdat de bal technisch niet helemaal zuiver gespeeld wordt, kan na de bovenhandse set‐up enige
rotatie in de bal komen. Dit ontstaat bijvoorbeeld omdat een speler de bal niet met beide handen
helemaal tegelijkertijd raakt.
Het is niet zo dat een team door het niet affluiten van een dergelijke bal beloond wordt. Bij een
slechte set‐up, benadeelt de spelverdeler zijn eigen team. De aanvaller moet daarna immers meer
moeite doen om er een goede aanval van te maken en deze minder goede aanval is vervolgens voor
de tegenpartij gemakkelijker te verdedigen. Daarom zal een spelverdeler altijd proberen de bal
technisch zo goed mogelijk te spelen opdat er een goede aanval uit voortkomt.
Deze regel werd afgelopen seizoen in de Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle
competities worden doorgevoerd

