
Tellen 

Wanneer je ingedeeld staat om te tellen zijn een aantal dingen belangrijk om te 
weten. Allereerst is het belangrijk dat je op tijd bij de wedstrijd aanwezig bent 
(uiterlijk een kwartier van tevoren) zodat de wedstrijd op tijd kan starten. Bij 
de wedstrijd houd je de puntentelling bij op het telbord en na elke set schrijf je 
de setstanden op een briefje (of houd je bij op je telefoon).  

Tijdens de set is het mogelijk dat er time-outs worden aangevraagd. Elk team 
heeft recht op twee time-outs per set. Meestal houdt de scheidsrechter bij 
hoeveel time-outs er zijn aangevraagd door beide teams, maar het kan 
voorkomen dat de scheidsrechter dat even niet meer weet. Hij/zij kan dan aan 
de tellers vragen hoeveel time-outs er nog te vergeven zijn. Het is dus ook 
handig om dit bij te houden als teller zijnde! Dat kan met de kleine cijferbordjes 
op het telbord, en anders houd je dit ook bij op het briefje of telefoon.  

Het aantal wissels per set is 6 voor ieder team. Ook dit zal de scheidsrechter in 
de gaten houden, maar hier geldt hetzelfde als bij een time-out dat er de 
mogelijkheid is dat de scheidsrechter aan de teller kan vragen hoeveel wissels 
een bepaald team nog heeft. Het allerbelangrijkste is dat je tijdens het tellen 
goed oplet en niet op je telefoon zit te kijken! Dit is erg vervelend voor de 
scheidsrechters en spelende teams.  

Aan het eind van de wedstrijd kan je niet direct weglopen, maar moet je nog 
even wachten op de scheidsrechter en aanvoerders van beide teams. Samen 
met hen zal je de setstanden checken in DWF (digitaal wedstrijdformulier) en 
wanneer iedereen akkoord is, is de wedstrijd echt afgelopen en mag je naar 

huis 😊  

Samenvattend:  

• Je bent op tijd aanwezig bij de wedstrijd als je moet tellen 
• Tijdens het tellen houd je de setstanden, aantal time-outs en wissels bij 

(per set). 
• Je houdt je aandacht volledig bij de wedstrijd. 
• Na de wedstrijd check je samen met de scheidsrechter het DWF 

• Daarna mag je naar huis, je team of naar de kantine😊  

 


