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Wisselprocedure

A- en B-League + Nationaal + Regio
15.5 SPELERWISSELS
Een spelerwissel is (nadat de teller één en ander heeft vastgelegd op het
wedstrijdformulier) het verlaten van het speelveld door een speler, waarbij een
andere speler zijn plaats inneemt (uitgezonderd de Libero). Voor een
spelerwissel is toestemming van de teller of scheidsrechter nodig.
15.6 BEPERKING VAN HET AANTAL SPELERWISSELS
15.6.1 Een ploeg mag ten hoogste zes spelerwissels per set uitvoeren. Eén of
meer spelers mogen gelijktijdig worden gewisseld.
15.6.2 Een speler uit de basisopstelling mag het spel verlaten en weer
terugkomen, maar slechts op zijn oorspronkelijke plaats in de opstelling. Hij
mag dit slechts éénmaal per set doen.
15.6.3 Een wisselspeler mag slechts éénmaal per set op de plaats van een
speler uit de basisopstelling worden ingezet. Hij kan dan alleen door diezelfde
speler uit de basisopstelling worden vervangen.
15.10 DE PROCEDURE BIJ SPELERWISSELS
15.10.1 Spelerwissels moeten binnen de wisselzone op eigen speelhelft worden
uitgevoerd.
15.10.2 Een spelerwissel duurt slechts zolang als nodig is voor het noteren ervan op
het wedstrijdformulier en voor het betreden / verlaten van het speelveld door de
spelers.
15.10.3a De eigenlijke aanvraag voor een spelerwissel is het betreden van de
wisselzone door de wisselspeler(s), speelklaar en tijdens een reglementaire
spelonderbreking.
15.10.3b Als dit niet het geval is, wordt de spelerwissel niet toegestaan. Dit leidt tot
een maatregel voor spelophouden voor de ploeg.
15.10.3c De aanvraag voor een spelerwissel wordt toegestaan en aangegeven door de
teller of de tweede scheidsrechter door het gebruik van een zoemer respectievelijk
een fluitsignaal.
15.10.4 Wanneer een ploeg meer dan één spelerwissel wil doorvoeren, dan moeten
alle spelers zich in de wisselzone bevinden. Deze spelerwissels moeten dan na elkaar
plaatsvinden, tweetal na tweetal.
Tot zover de regels die in de Officiële spelregels staan vermeld en die met de spelerwissels te
maken hebben.
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Hoe gaan we nu in de praktijk met deze regels om.
In de A- en B-League:
Een speler wordt door de coach naar de wisselzone gestuurd. Dat kan gebeuren vanaf de
spelersbank of vanuit de opwarm ruimte.
Hij betreedt de wisselzone speelklaar tijdens een reglementaire spelonderbreking en met een
wisselbordje van de uit te wisselen speler.
De teller drukt op de zoemer (A-League) of hanteert een ander geluidsignaal.
De eerste scheidsrechter (en hij alleen) maakt teken 5: Spelerwissel. Dit ter verduidelijking voor
het publiek.
De teller geeft, door middel van de zoemer of het geluidsignaal, aan dat de wissel akkoord is.
De tweede scheidsrechter staat op dat moment tussen de tellertafel en de netpaal in en houdt
oogcontact met de teller en de in en uit te wisselen speler.
De in te wisselen speler staat in de wisselzone aan de zijlijn en gaat het veld in op het moment
dat de uit te wisselen speler ook bij de zijlijn is. Op moment dat de teller het wedstrijdformulier
heeft bijgewerkt steekt hij twee handen op. Het spel gaat daarna verder.
Mocht de aandacht van de teller zijn afgeleid dan kan, op het moment dat de speler de
wisselzone betreedt, de eerste of de tweede scheidsrechter fluiten voor een wissel.
De tweede scheidsrechter kan, ter verduidelijking, hierbij wel teken 5: Spelerwissel maken.
Mochten meerdere spelers tegelijkertijd gewisseld worden dan dienen de in te wisselen spelers,
op het moment van een reglementaire spelonderbreking, zich allen in de wisselzone te bevinden.
In de Nationale Competitie
Een speler wordt door de coach naar de wisselzone gestuurd. Dat kan gebeuren vanaf de
spelersbank of vanuit de opwarm ruimte. Ook kan de speler zelf naar de wisselzone gaan.
Hij betreedt de wisselzone speelklaar tijdens een reglementaire spelonderbreking. Hij geeft aan
de teller door voor wie hij gaat wisselen. Dit kan ook door de coach gedaan worden vanaf de
spelersbank of vanuit de vrije zone.
De teller hanteert een geluidsignaal. Mocht dit niet voorhanden zijn dan kan de tweede
scheidsrechter fluiten. Dit dient dan voor de wedstrijd te worden afgesproken.
De eerste scheidsrechter en de tweede scheidsrechter maken teken 5: Spelerwissel.
De teller geeft, door het geluidsignaal, aan dat de wissel akkoord is.
De tweede scheidsrechter staat op dat moment tussen de tellertafel en de netpaal in en houdt
oogcontact met de teller en de in en uit te wisselen speler.
De in te wisselen speler staat in de wisselzone aan de zijlijn en gaat het veld in op het moment
dat de uit te wisselen speler ook bij de zijlijn is. Op moment dat de teller het wedstrijdformulier
heeft bijgewerkt steekt hij twee handen op. Het spel gaat daarna verder.
Mocht de aandacht van de teller zijn afgeleid dan kan, op het moment dat de speler de
wisselzone betreedt, de eerste of de tweede scheidsrechter fluiten voor een wissel.
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Mochten meerdere spelers tegelijkertijd gewisseld worden dan dienen de in te wisselen spelers,
op het moment van een reglementaire spelonderbreking, zich allen in de wisselzone te bevinden.
16.1 VORMEN VAN SPELOPHOUDEN
16.1.3 aanvragen van een onreglementaire spelerwissel;
Mocht de speler of coach aan de teller een verkeerd nummer opgeven, van de uit te wisselen
speler, dan moet volgens 16.1.3 gehandeld worden.
Mocht de tellertafel zich in een hoek van de zaal bevinden dan zal de eerste of de tweede
scheidsrechter moeten fluiten op het moment dat de in te wisselen speler de wisselzone betreedt
en teken 5: Spelerwissel moeten maken.
Er zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden met de teller dat de juiste spelerwissel op het
wedstrijdformulier wordt genoteerd.
Dat dit meer tijd kost, is begrijpelijk.
In de Regio
Een speler wordt door de coach of aanvoerder naar de wisselzone gestuurd. Dat kan gebeuren
vanuit het veld, vanaf de spelersbank of vanuit de opwarm ruimte. Ook kan de speler zelf naar
de wisselzone gaan.
Hij betreedt de wisselzone speelklaar tijdens een reglementaire spelonderbreking. Hij geeft aan
de teller door voor wie hij gaat wisselen. Dit kan ook door de coach gedaan worden vanaf de
spelersbank of vanuit de vrije zone. De aanvoerder doet dat uiteraard vanuit het veld.
Wanneer de speler in de wisselzone klaar staat:
1. Teller heeft geluidsignaal: Procedure zoals in de spelregels beschreven.
2. Teller heeft geen geluidsignaal: eerste scheidsrechter (of de tweede scheidsrechter indien
aanwezig) fluit voor spelerwissel. De scheidsrechter(s) maakt (maken) teken 5:
Spelerwissel. Daarna procedure zoals in de spelregels beschreven.
3. Geen gelegenheid om een en ander voor de wedstrijd af te spreken of teller is niet
“geschikt” : de eerste scheidsrechter (of de tweede scheidsrechter indien aanwezig)
fluiten voor de spelerwissel. De scheidsrechter(s) maakt (maken) teken 5: Spelerwissel.
De teller geeft, door één hand op te steken, aan dat de wissel akkoord is.
De eerste scheidsrechter (of de tweede scheidsrechter indien aanwezig) houdt oogcontact met
de teller en de in en uit te wisselen speler.
De in te wisselen speler staat in de wisselzone aan de zijlijn en gaat het veld in op het moment
dat de uit te wisselen speler ook bij de zijlijn is. Op moment dat de teller het wedstrijdformulier
heeft bijgewerkt steekt hij twee handen op. Het spel gaat daarna verder.
Mocht de aandacht van de teller zijn afgeleid dan kan, op het moment dat de speler de
wisselzone betreedt, de eerste scheidsrechter (of de tweede scheidsrechter indien aanwezig)
fluiten voor een wissel.
Mochten meerdere spelers tegelijkertijd gewisseld worden dan dienen de in te wisselen spelers,
op het moment van een reglementaire spelonderbreking, zich allen in de wisselzone te bevinden.
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Mocht de speler of coach aan de teller een verkeerd nummer opgeven, van de uit te wisselen
speler, dan moet volgens 16.1.3 gehandeld worden:
16.1 VORMEN VAN SPELOPHOUDEN
16.1.3 aanvragen van een onreglementaire spelerwissel;
Mocht de tellertafel zich in een hoek van de zaal bevinden dan zal de eerste scheidsrechter (of
de tweede scheidsrechter indien aanwezig) moeten fluiten op het moment dat de in te wisselen
speler de wisselzone betreedt en teken 5: Spelerwissel moeten maken.
Er zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden met de teller dat de juiste spelerwissel op het
wedstrijdformulier wordt genoteerd.
Als dat meer tijd kost dan is dat maar zo. Belangrijk is dat de goede nummers van de wissel(s)
wordt (worden) genoteerd.
Werkgroep Spelregels
Januari 2011
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