Scheidsrechters hulp
1. Check de nethoogte

Dameshoogte is 2,24m en mannenhoogte is 2,43m.

2. Controleer de spelerskaarten van beide teams
3. Warming-up van een half uur
15 min warmlopen en inspelen
3-5 min inslaan op buiten
3-5 min inslaan op midden en dia
3-5 min serveren

4. Aanvoerders roepen voor service of kant
Uit-spelende team mag eerst kiezen.

5. Fluit de warming-up af
6. Begin wedstrijd

Als beide teams goed in het DWF staan.

7. Time out (30sec)

Deze kan de coach of de aanvoerder aanvragen, teams hebben hier 30 seconde de
tijd voor.

8. Wisselen tussen sets (3min)

Na elke set wisselen de teams van kant, de serverende kant blijft hetzelfde. De
teams hebben hier 3 minuten de tijd voor.

9. Vijfde set

Nu mag het thuis-spelende team als eerste kiezen voor service of kant. Zodra een
team 8 punten heeft wisselen de teams van kant. De set gaat maar tot 15 i.p.v 25!

10. Einde wedstrijd

Controleer samen met de aanvoerders het DWF en bedank ook je tellers.

Onthoud, De scheids heeft altijd gelijk! Veel succes :)

Scheidsrechters hulp
Uitgebreide Uitleg
1.

Check of het net op de goede hoogte hangt. Hiervoor is een meetpaal beschikbaar.
Dameshoogte is 2,24 m en de mannenhoogte is 2,43 m. Dit kan je meten met de
metalen meetpaal.

2. Controleer de spelerskaarten van beide teams.
3.

Voor de warming-up hebben de teams een half uur. Dit bestaat uit:
15 min warmlopen en inspelen
3-5 min inslaan op buiten
3-5 min inslaan op midden en dia
3-5 min serveren

4.

Tijdens het inspelen roep je de aanvoerders van beide teams naar je toe.
Je spreekt af wie begint met serveren en welke kant elk team begint. Het uit-team mag
als eerste kiezen tussen enerzijds beginnen met serveren en anderzijds een kant kiezen.
Laat beide aanvoerders de wedstrijdbal controleren en houdt deze apart.

5.

Na het serveren ﬂuit je de warming-up af. Zorg dat de ballen in de bak verzameld
worden, laat de teams even bij elkaar komen en elkaar aan het net groeten. Vervolgens
zet elk team zijn beginopstelling neer voor de eerste set.

6.

Als de teams in het veld klaar staan, wacht je op de tellers tot zij alles goed in het DWF
hebben genoteerd. De wedstrijd kan beginnen; klim op de bok en geef de bal aan het
serverende team. Herhaal deze stap bij elke set.

7.

Time outs kunnen worden aangevraagd door de coach of de aanvoerder, elk team heeft
2 time outs per set. Tijdens de time out mogen teams voor 30 seconde samenkomen.

8.

Na elke set wisselen de teams van kant. De teams hebben hier 3 minuten de tijd voor.
De serverende kant blijft steeds hetzelfde.

9.

Mocht er een vijfde set nodig zijn, roep je de aanvoerders weer bij je. Het thuisteam mag
nu kiezen tussen de service en het kiezen van een kant. Zodra een team op 8 punten
komt, wisselen de teams van kant. De vijfde set gaat tot 15 punten (met twee punten
verschil).

10.

Na de wedstrijd controleren jij en de aanvoerders het DWF
en bedank je de tellers.

