Iusta Ludorum
Jeugdwedstrijden

Rol scheidsrechter
Zoals bij alle jeugdwedstrijden heeft de scheidsrechter een begeleidende rol: Hanteren van
spelregels heeft als doel om hen beter te laten volleyballen. Toepassen van protocol heeft als doel
dat zij leren wat er van een volleybalteam bij een wedstrijd wordt verwacht.
Onder het motto: "Als je het doet, doe het dan goed", proberen we voor een goed verloop van de
wedstrijd ook het protocol te volgen. Als scheidsrechter maak je voor de wedstrijd kennis met de
coaches en aanvoerders van beide teams en geef je instructie wat je van hen tijdens de wedstrijd
verwacht:


Formulier volledig invullen



Vóór de wedstrijd even handen schudden bij het net (en na de wedstrijd trouwens ook)
 Dat is meteen na het inspelen en vóór het teampraatje met de coach



Tassen, spullen en andere troep achter de spelersbanken



Wisselspelers staan in het verlengde van de bank (evt. op de bank zitten)



Time-out aanvragen graag doen als je naast het veld en tussen net en 3m-lijn staat
 idem voor aanvragen wissels



Bij time-out graag het hele team buiten het veld graag ivm. veiligheid



Wisselen doe je in het gebied tussen net en 3m-lijn
 in- én uitwisselspeler blijven bij de zijlijn staan om invullen wedstrijdformulier sneller te doen



Bal onder het net door als die naar de andere partij moet



Instapvak: Aan de muurzijden van de velden is de ruimte achter het veld < 2m. Daarvoor is met
een extra achterlijn die alleen voor de service geldt een instapvak gemaakt. Aan de middenzijden
van de velden is exact 2m ruimte achter het veld. Geen instapvak en dus ook geen toepassing
van de nieuwe regel dat je bij gebrek aan ruimte met 1 voet in het veld mag staan.



Scheidsrechter beslist over de wedstrijdbal (spelers de bal laten voelen hoort daar niet bij)

Toepassen spelregels
Ook bij het toepassen van de spelregels heeft het geen nut om het spel voor de aardigheid door te
laten spelen, ook al worden er bijvoorbeeld voet- of techniekfouten gemaakt. Uiteraard wordt wel
verwacht dat een scheidsrechter de wedstrijd niet doodfluit. Een scheidsrechter mag desnoods een
coach instrueren om zijn team aan te moedigen om de techniek wat netter uit te voeren.
Tip: Check nog even de wijzigingen van de spelregels voor komend seizoen op www.smashing72.nl.
Niveau jeugdteams




Meisjes A ( <18 jaar)
Meisjes B ( <16 jaar)
Meisjes C ( <14 jaar)

A1: 1e klasse
B1: 1e klasse
C1: Hoofdklasse

A2: 3e klasse
C2: 2e klasse

C3: 3e klasse

Nethoogte en veldafmeting





Meisjes A1 en A2
Meisjes B1
Meisjes C1
Meisjes C2 en C3

net : 2.24m
net : 2.15m
net : 2.15m
net : 2.05m

veld : normale afmeting
veld : normale afmeting
veld : normale afmeting
veld : achterlijn op 7m
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Aantal sets en serveren




Bij 3-0 wordt bij alle jeugdteams ook een vierde set gespeeld
Alleen in de Hoofdklasse wordt bij 2-2 ook een 5e set gespeeld
Alleen bij Meisjes C2 en C3 wordt na drie keer succesvol serveren doorgedraaid

Aantal wissels per set


Alleen bij de Hoofdklasse mag de nieuwe regel mbt. wisselen worden gebruikt:
o Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een
veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die
hem vervangen heeft.
o Voorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in voor nummer 5. Nummer 5 kan alleen
terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 mag vervolgens (na tenminste
één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler gewisseld worden. Ook
mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden.
o Maximum van 6 wissels per set blijft de regel, waarbij zowel een in- als een uitwissel elk
als een wissel telt. Wordt één speler eruit gehaald en na een paar punten weer
teruggewisseld, dan heb je dus al twee wissels te pakken.



Bij jeugd in de 1e t/m 3e klasse wordt er volgens de "oude regel" gewisseld:
o Maximaal zes wissels per set
o Een wisselspeler mag per set één keer gewisseld worden voor een veldspeler. De
veldspeler mag gedurende dezelfde set alleen terugkeren voor deze wisselspeler.
o Deze wisselspeler mag in dezelfde set niet vervolgens voor een andere speler worden
ingewisseld.
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