Gewijzigde spelregel inzake netfouten.
De spelregelwijziging houdt in dat het aanraken van het net en of de antenne (het net) alleen nog
fout is als:
1. Een aanvalster tijdens de aanvalsslag de bovenste netband raakt
2. Een blokkeerder tijdens het blokkeren de bovenste netband raakt
3. Een spelverdeler de bovenste netband raakt bij het spelen van de bal
4. Een spelverdeelster volledig in het net hangt bij een poging de bal te spelen
5. Een speelster raakt het net opzettelijk aan
6. Het aanraken van het net de tegenpartij hindert bij het spelen van de bal
1, 2 en 3 behoeven geen toelichting.
Item 4: de aanraking van het net kan onopzettelijk zijn. Het team heeft er voordeel van en daarom is
dit fout.
Voorbeeld item 5:
- iemand trekt aan het net, juist voordat de tegenpartij gaat smashen. Omdat het net naar
boven schiet, slaat de tegenpartij in het net
- een speelster trekt het net naar beneden zodat een medespeelster gemakkelijker kan
smashen
Voorbeeld item 6:
- een speler struikelt en komt per ongeluk in het net terecht. Het net gaat daardoor heftig van
boven naar beneden waardoor de tegenpartij in het net slaat

Deze spelregelwijziging betekent dus dat alle andere onopzettelijke aanrakingen van het net niet
meer fout zijn. De aanraking van het net kan/mag met ieder lichaamsdeel geschieden.
Enkele voorbeelden:
- een speler springt op om te smashen of te blokkeren en raakt daarbij de onder- of zijkant van
het net
- een speelster raakt na het aanvallen of blokkeren de onder- of zijkant van het net
- een speler valt aan aan de linkerkant van het net (schijnaanval) terwijl de bal naar de
rechterkant is gegaan. Als deze speler het net raakt (ook de bovenste netband) is dat niet
fout. Hij voert namelijk geen aanval uit.
- Een speelster probeert een bal uit het net te “vissen” en raakt daarbij het net
- Een spelverdeler raakt met de schouder of elleboog de zijkant van het net tijdens het spelen
van de bal
Let op:
- het is aan de scheidsrechter om te beoordelen of
o een speelster het net opzettelijk raakt
o de tegenpartij gehinderd wordt door een onopzettelijke netfout
- Hier geldt regel 1 van het volleybal: de scheidsrechter heeft ALTIJD gelijk
- als de bal de antenne raakt dan blijft dat fout
Heb je vragen over deze spelregel mail deze dan naar peterjonkheijm@hotmail.com.
Vragen over andere spelregels kun je overigens ook via dit mailadres stellen.
Peter Jonkheijm
1 september 2009

