
Wedstrijdbegeleiding bij een volleybalwedstrijd  
(jeugd) 
 
De coach, begeleider of aanvoerder dient rekening te houden met onderstaande 
aandachtspunten: 
 
1) Voor aanvang van een thuiswedstrijd of voor vertrek naar een uitwedstrijd: 
· Controleer of de tas met wedstrijdkleding compleet is of dat elke speler zijn / 
haar wedstrijdkleding bij zich heeft. 
· Controleer of alle spelers in het DWF zijn aangemeld of vraag dit aan de 
wedstrijdsecretaris 
· indien uitgereikt, drinkflessen (bidons) meenemen 
 
2) Het DWF 
A) Voor de wedstrijd 
· het Digitale Wedstrijd Formulier kan een uur voor de wedstrijd door de 
  coach worden ingevuld. Dit kun je ook via je mobieltje doen.  
· Het formulier of tablet (DWF) bevindt zich meestal op de wedstrijdtafel of bij 
het veld 
· Bij zowel de thuis- als uitwedstrijd de namen controleren, aanvoerder 
aangeven, evt spelers toevoegen en afvinken.  
· Naam coach (indien speler DOS) invullen, bij een ouder hoeft dit niet.  
· De spelers spelen het hele seizoen onder hetzelfde rugnummer 
· De rugnummers dienen op volgorde te worden ingevuld 
 
3) Na de wedstrijd 
· Aanvoerder controleert setstanden & uitslag  
· Bij een geconstateerde fout dient de fout door de scheidsrechter te worden 
gecorrigeerd 
· Na controle ondertekent of vinkt de aanvoerder het wedstrijdformulier af 
 
4) Rol aanvoerder 
- Voor de wedstrijd; 
Tossen: kennismaking met scheidsrechter en aanvoerder van de tegenstander  
- Tijdens de wedstrijd; 
mag hij/zij als enige persoon met de scheidsrechter praten (coach mag dit niet) 
- Na de wedstrijd : bedanken scheidsrechter, controle en ondertekening / 
afvinken van het wedstrijdformulier 
 



5) De wedstrijd 
A) Deelname aan de wedstrijd 
Alleen spelers die door de ledenadministratie van DOS bij de NEVOBO zijn 
opgegeven mogen met de wedstrijden meespelen (bij twijfel navragen bij de 
wedstrijdsecretaris). 
 
B) Deelname van een speler uit een lager spelend team 
Indien de coach een speler uit een lager spelend team wenst mee te nemen, 
neemt hij contact op met de coach van het lager spelend team en doet het 
verzoek om de speler mee te mogen nemen. Een speler mag maximaal tweemaal 
in één kalendermaand in een hoger team uitkomen.  
Elke keer, dat hij daarna in die kalendermaand in een hoger team uitkomt, gaat 
hij automatisch tot dat hogere team behoren.  
Jeugdspelers t/m 18 jaar mogen onbeperkt in elk seniorenteam invallen, met 
uitzondering van de eredivisie.  
 
C) Begeleiding 
Elk team wat uitkomt in de jeugdcompetitie dient tijdens de 
competitiewedstrijden vergezeld te zijn van een volwassen begeleider/coach 
(18+) 
 
D) Aanvang wedstrijd 
De wedstrijden moeten precies op tijd beginnen. Tien minuten vóór de 
vastgestelde tijd dienen de volledige teams speelklaar aanwezig te zijn en dient 
het DWF te zijn controleert door coach en scheidsrechter. Een team bestaat 
minimaal uit 6 en maximaal uit 12 spelers. 
 
E) Time-outs 
Per set mag elke ploeg twee time-outs aanvragen 
 
F) Wissels 
Per set mag elke ploeg maximaal zes wissels toepassen. Een ingewisselde Speler 
kan alleen worden terug gewisseld voor de speler die voor hem in het veld is 
gekomen. De wissels worden t/m de 1e klasse niet meer gecontroleerd. 
 
G) Onvolledig team in Jeugd B- of C-klasse 
Een team uitkomend in de Jeugd A, B- of C-klasse mag de wedstrijd uitspelen 
wanneer het door blessures onvolledig raakt. 
Dus met 5 spelers mag je de wedstrijd starten en/of uitspelen. 
 



6. Afmelding van een wedstrijd 
Wanneer een team verhinderd is een wedstrijd te spelen dient hiervan zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven dagen voor de wedstrijddag, een bericht te 
worden gestuurd naar het Regiokantoor van de Nevobo. De coaches / 
begeleiders nemen in een dergelijke situatie bijtijds contact op met de 
wedstrijdsecretaris. 
 
Voor vragen bij jeugdwedstrijden kun je terecht bij Jouke Otse, tel 06-30094003 
of Demi van de Beek, tel. 0637225838 
 
 
 
 


