
MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING 
Juni 2020 
 
 
WEDSTRIJDREGLEMENT: 
Het wedstrijdreglement geldt voor iedereen die aan de Middelburgse Bedrijfsvolleybal Competitie 
deelneemt. 
 
Speeltijden: 
inspelen eerste ronde                   19.05 - 19.10 
spelen eerste wedstrijd                19.10 - 20. 10 
inspelen tweede ronde                 20.10 - 20.15 
spelen tweede wedstrijd              20.15 - 21.15 
inspelen derde ronde              21.15 - 21.20 
spelen derde wedstrijd       21.20 - 22.20 
  
 
ALGEMENE REGELS 

- Voor zover het spelhandelingen en speltechnieken betreffen gelden de Nevobo-regels.  
- De MBV kent geen spelerslijsten; wel kent de MBV invalregels waar de verenigingen zich aan hebben 

geconformeerd. 
- Het team, dat is aangewezen om een wedstrijd te leiden, zorgt voor een scheidsrechter en een 

teller. 
 
VOORBEREIDING 

- Het is niet toegestaan met een bal in te spelen als er aan dezelfde zijde van het grote net nog een 
wedstrijd bezig is. 

- Voor de wedstrijd krijgt men 5 minuten inspeeltijd. 
 
TAKEN VAN DE SCHEIDSRECHTER 

- Voorafgaand aan de wedstrijd vraagt de scheidsrechter beide aanvoerders of er spelers zijn die als 
invaller beschouwd moeten worden. Bij onduidelijkheid over het speelgerechtigd zijn van een 
invaller neemt de scheidsrechter (met beide aanvoerders) voor aanvang van de wedstrijd contact op 
met de in de zaal aanwezige competitieleider/MBV-bestuurslid.  Deze bepalen de speelgerechtigheid 
van de betreffende invaller. 

- Eventuele bezwaren na  afloop van de wedstrijd worden niet gehonoreerd. 
- Het eerst genoemde team op het wedstrijdformulier begint aan de muurzijde met de opslag als de 

scheidsrechter, na het tijdsignaal, het teken van de opslag heeft gegeven.  
- De teller houdt tijdens de wedstrijd de puntentelling bij. Ook noteert  hij de Time Outs op het 

wedstrijdformulier. Hij  vermeldt na afloop van iedere set de uitslag op  het wedstrijdformulier. 
- De scheidsrechter zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier door beide 

aanvoerders wordt gecontroleerd en ondertekend, waarna hij het ondertekende wedstrijdformulier 
bij de wedstrijdleiding inlevert. 

 
INVALREGELS 

- In een damesteam mogen geen heren worden opgesteld. Het opstellen van dames in een herenteam 
kent geen restricties 

Voor invallers gelden de volgende regels: 
- Er mogen maximaal 3 invallers gelijktijdig invallen, waarvan er hooguit  1 invaller uit een hoger 

spelend team komt. 
- Invaller speelt niet bij een MBV-vereniging, dan gelden hier geen restricties. 

 
Afwijken van bovenstaande regels is alleen toegestaan met instemming van de tegenstander.  



 
 
VERLOOP 

- Na de 5 minuten inspeeltijd bedraagt de maximale speeltijd 1 uur, waarbij er maximaal 5 sets 
gespeeld kunnen worden. 

- Sets worden gespeeld volgens de Nevobo regels tot minimaal 25 punten met ten minste 2 
punten verschil; de vijfde set  speelt men tot minimaal 15 punten en 2 punten verschil. 

- Er wordt doorgespeeld totdat het tijdsignaal klinkt. 
- Zolang er speeltijd is en er nog geen 5 sets gespeeld zijn, wordt er, anders dan bij de Nevobo  

doorgespeeld. Men begint altijd aan een vijfde set, zolang de maximale speeltijd van een 
uur nog  niet verstreken is.  

- In de vijfde set wisselen de teams (i.t.t. de Nevobo) niet van spelersveld.  
- Ieder team heeft recht op 1 Time-Out van 30 sec. per set. Gedurende de laatste 5 minuten 

mogen er geen Time-Outs worden gegeven.  
- Een wisseling van veld bedraagt maximaal 1 minuut. 

  
Een set is gewonnen als: 

- een team ten minste 25 punten heeft en de tegenpartij  ten minste 2 punten minder (anders 
doorspelen tot er een verschil van 2 punten ontstaat of tot het tijdsignaal “einde wedstrijd” 
klinkt). 

- er op het moment dat het tijdsignaal “einde wedstrijd” klinkt’, het verschil ten minste 2  
punten bedraagt. 

- de vijfde set is gewonnen als een team ten minste 15 punten heeft en de tegenpartij ten 
minste 2 punten minder ( anders doorspelen tot er een verschil van 2 punten ontstaat of het 
tijdsignaal “einde wedstrijd” klinkt)  

   
Een wedstrijd is geëindigd als: 

- de vijfde set gespeeld is of als het tijdsignaal “einde wedstrijd” klinkt. 
  
Puntentelling 

- Per wedstrijd zijn er 10 punten te verdelen. Per gewonnen set krijgt een team 2 
wedstrijdpunten.    

- De punten van de set die door het tijdsignaal “einde wedstrijd” afgebroken wordt, gaan naar 
die partij die op dat moment ten minste twee punten meer heeft dan de tegenpartij, anders 
worden de punten verdeeld.  

- De punten van niet gespeelde sets worden onderling verdeeld. 
 
Overzicht van te verdienen wedstrijdpunten. 

  

Uitslag A-B bij eindsignaal: Wedstrijdpunten Opmerking 
Team A Team B Bij eindsignaal is …… 

0-0 5 5 1e set nog onbeslist 
1-0 6 4 2e set nog onbeslist 
1-1 5 5 3e set nog onbeslist 
2-0 7 3 3e set nog onbeslist 
2-1 6 4 4e set nog onbeslist 
3-0 8 2 4e set nog onbeslist 
3-1 7 3 5e set onbeslist 
2-2 5 5 5e set onbeslist 
4-0 9 1 5e set onbeslist 
3-2 6 4 5e set beslist 
5-0 10 0 5e set beslist 

    
(onbeslist: bij het tijdsignaal  is het verschil nog geen twee punten) 



 

 STRAFFEN 

- Levert een team zonder kennisgeving geen scheidsrechter/teller, dan krijgt het betreffende team 5 
strafpunten in mindering. 

- Komt een team zonder kennisgeving niet opdagen, dan krijgt dit team 10 strafpunten in mindering. 
Verder wordt de uitslag omgezet in een reglementaire 10-0 nederlaag voor het niet opkomende 
team. 

- Komt een team meerdere malen niet opdagen, of levert een team meerdere malen geen 
scheidsrechter en teller dan verliest het team hiermee alle rechten binnen MBV-verband en behoudt 
het bestuur zich het recht voor om het team uit de lopende competitie te zetten. 

- Bij onbehoorlijk gedrag van een speler moet deze via de aanvoerder worden gewaarschuwd. Een  
tweede waarschuwing houdt in dat de betreffende speler het veld (en de zaal) dient te verlaten. De 
aanvoerder van het betreffende team is hiervoor verantwoordelijk. 

- Het bestuur behoudt zich het recht voor om de betreffende speler te verbieden om nog in lopende 
kompetitie uit te komen. 

- Bij onbehoorlijk gedrag van de aanvoerder, de coach of het gehele team dient de scheidsrechter de 
wedstrijd te staken. Hij moet direct de wedstrijdleiding waarschuwen, zodat deze zo nodig direct 
maatregelen kan nemen. De wedstrijdleiding brengt verslag uit aan de kompetitieleiding. Deze 
neemt in overleg met het bestuur nadere maatregelen. 

- De zwaarste straf welke het bestuur bij toepassing van de regels kan nemen is de betreffende speler 
of het team uit de lopende kompetitie te zetten. 

Bij toepassing van strafmaatregels is het bestuur verplicht de leden tijdens de eerstkomende algemene 
ledenvergadering te informeren / raadplegen over verdere gevolgen. De algemene ledenvergadering kan 
dan op voorspraak van het bestuur beslissen of het betreffende team c.q. speler definitief geroyeerd wordt 
dan wel dat er geen verdere strafmaatregelen worden genomen. 
Dit laatste houdt in dat het team c.q. speler weer aan de nieuwe kompetitie mag deelnemen. 
 
PROMOTIE en DEGRADATIE 
Per klas promoveert het hoogst geëindigde team. 
Per klas degradeert het laagst geëindigde team. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor af te wijken van de promotie / degradatieregel 
Als een team niet wil promoveren benadert het bestuur het eerst volgende team.  
 
PROCEDURE AFZEGGING WEDSTRIJD 
- Het betreffende team neemt vooraf tijdig contact op met de wedstrijdleider en het secretariaat 
- Het betreffende team neemt vooraf tijdig contact op met de tegenstander. 
- Het betreffende team neemt vooraf tijdig contact op met de scheidsrechter en teller. 
- Als een van beide teams moet fluiten/tellen dan moet het team dat afzegt zelf de vervanging  regelen.  
 


