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Van het Bestuur 

Een Nieuwsbrief bijna geheel gewijd aan actie’s om geld binnen te halen 

voor de vereniging: 

De Grote Club Actie is vorige week gestart en alle boekjes en loten zijn 

uitgedeeld aan alle leden. We verwachten weer een mooie opbrengst. 

Bij de Rabobank actie is het alleen nodig om lid te worden van de bank 

en te stemmen voor onze vereniging en we krijgen dan 5 euro per stem 

gedoneerd. Goedkoper doneren kan bijna niet! 

De Albert Heijn VZ-jes Actie is ook zo’n mooie actie, waar jezelf ook 

nog iets aan overhoudt. Win-win dus. 

Doe mee, help mee! Zo kunnen we nieuwe materialen aanschaffen en de 

contributie toch zo laag mogelijk houden voor iedereen. Bedankt voor 

jullie medewerking. 

Daarnaast ook een overzicht met de belangrijkste spelregelwijzigingen. 

Tenslotte een oproep voor Bestuurslid Jeugdzaken, zonder vrijwilligers 

zijn we namelijk nergens. 

 

Agenda 

1 November Ledenvergadering 

17 december Mini toernooi Haulerwijk 

28/12 of 4/1 Mixtoernooi 

Januari Koekactie in Haulerwijk. 

25 maart Mini toernooi Haulerwijk 
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RABOBANK ACTIE                                                                                                                  

Word lid van de Rabobank en steun hiermee  volleybalvereniging HAULERWIJK 

 

Ledensponsoring 

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland houdt dit jaar voor het eerst de actie Rabo Ledensponsoring.  

Leden van onze bank kunnen in december een stem uitbrengen en vijf euro per lid van het sponsorbudget 

van de Rabobank weggeven aan de volleybalvereniging Haulerwijk.  

In het ledenmagazine Dichterbij van November, die je ontvangt als je lid bent van de Rabobank, lees je hoe je 

als lid kunt stemmen. 
 

Wat houdt het lidmaatschap in? 

Als klant van de Rabobank kun je lid worden van Rabobank. De voordelen van het lidmaatschap zijn: 

 meebeslissen met de bank 

 vier keer per jaar het digitale ledenmagazine Dichterbij 

 lokale en landelijke ledenaanbiedingen 

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. 

 

Wie kan er lid worden? 

Iedere klant, die een rekening heeft bij de Rabobank, die 18 jaar of ouder is kan lid worden van de Rabobank. 

Dus wil jij ook meedoen aan de Rabo Ledensponsering word dan lid van de Rabobank Heerenveen Zuid-Oost 

Friesland.  

Het enige dat je hoeft te doen is een email sturen aan Henny van der Veen: 

       henny@volleybalhaulerwijk.nl 

met daarin het verzoek om lid te worden van de Rabobank. 

Dit geldt ook voor de ouders van onze minderjarige leden. Zij kunnen ook hun gegevens doormailen aan 

Henny. 

Je kunt jezelf natuurlijk ook altijd lid maken, zonder dat wij daartussen zitten. Daar ben je vrij in. 
 

Dus geef je op als lid, hieraan zijn geen kosten verbonden en doordat jij lid bent mag jij een stem uitbrengen 

op onze volleybalvereniging. Iedere stem is € 5,00 waard die de Rabobank dan doneert aan onze vereniging. 

Doneren op kosten van de bank, was nog nooit zo makkelijk. 

Bedankt als je mee doet en op ons stemt! 

 

 

 

 

 

mailto:henny@volleybalhaulerwijk.nl
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Albert Heijn actie 

VZ-jes!  Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde 
 Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels.  
 Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met 

deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het 
verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde. Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden 
ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per 
ingeleverde spaarkaart € 1,-. 

 Wij hebben onze vereniging ook opgegeven voor deze actie, elke euro i weer mooi meegenomen. 

Hoe werkt het? 
 Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes 

spaarzegel 

 5 spaarzegels is een volle spaarkaart 

 De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging 

 Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de 
spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde 

 Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen 

 De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde 

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 

 Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale 
verenigingsleven in het verzorgingsgebied.Maar dat is nog niet alles!  

 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van 
Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen 
en eenzaamheid te bestrijden. 
Volle spaarkaarten of losse zegels kun je inleveren bij Henny van der Veen (Leeksterweg 52). 
Alvast bedankt voor het mee sparen! 
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Grote CLUB actie 

Zoals altijd in september/oktober start de Grote Club Actie waar we als vereniging al een 

aantal jaren aan mee doen. Per verkocht lot gaat € 2,40 naar onze vereniging. De 

opbrengst zorgt ervoor dat we de contributie laag kunnen houden en daarmee volleybal 

voor iedereen toegankelijk kunnen houden. 
 

Vanaf zaterdag 1 oktober is de verkoop van de loten van de Grote Club Actie gestart. Onze jongste leden 

(mini’s en C’s) vragen we om zoveel mogelijk loten aan de man/vrouw te brengen in Haulerwijk en bij 

familie/vrienden/enz.  

Van oudere jeugd- en seniorenleden verwachten we dat je minimaal 2 loten per persoon afneemt. Maar twee 

loten? Ja, maar twee loten! Dit is een soort van informele afspraak binnen de club. Wees sportief en doe er 

aan mee! Tip: vind je 2 loten kopen teveel, verkoop ze dan door aan familie/buren/vrienden/enz.  

 

Alle boekjes en loten zijn voor 1 oktober uitgedeeld aan alle leden.  

Zoals we de laatste jaren gewend zijn werken we ook nu met eenmalige machtiging. Belangrijk daarbij is dat 

het IBAN nummer volledig en juist wordt ingevuld. Dus graag even aandacht daarvoor. 

We wensen jullie veel succes met de (ver)koop van de loten. En wie weet maak je, naast het steunen van onze 

vereniging, ook nog eens kans op mooie prijzen!  

 

Graag de ingevulde loten retour voor 10 november 2016 a.s. bij Henny van der Veen (Leeksterweg 52). 
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SPELREGEL WIJZGINGEN per 19-9-2016 

Vanuit o.a. het project ‘Meer spelplezier, minder regels’ zijn er voor het nieuwe seizoen wijzigingen in 

Spelregels en Reglementen van de NEVOBO. Hieronder tref je een lijst met de belangrijkste wijzigingen, waar 

je voorafgaande aan het seizoen en vóór en tijdens wedstrijden mee te maken krijgt.  

Let op: alle volledige en officiële teksten van alle reglementen en alle spelregels vind je uiteraard op 

nevobo.nl . Bij afwijkingen tussen onderstaande tekst en de officiële publicaties prevaleren altijd de officiële 

spelregels en reglementen. 

 

Dubbel speelrecht (Huishoudelijk reglement 2.2.4.2. en Leidraad 2.2.) 

Het dubbel speelrecht is toegestaan voor één team van een andere vereniging, niet langer voor de gehele 

vereniging. Hiermee is het niet meer mogelijk om bij de tweede vereniging hoger in te vallen. 

Bovengenoemde regel is ook in de nationale competitie van toepassing. Hiermee wordt gestimuleerd het 

‘kunnen proeven aan een hoger niveau’, zonder het spelplezier bij de oude club op iets lager niveau te 

verliezen. 

Gebruik maken van deze regel kan door een aanvraag voor dubbel speelrecht in te dienen via: 

Aanvraag dubbel speelrecht voor een team in de Nationale competitie 

Aanvraag dubbel speelrecht voor een team in de Regionale competitie 

In Leidraad 2.2, Criteria dubbel speelrecht staat beschreven waar de Nevobo rekening mee houdt bij het 

verlenen van toestemming voor dubbel speelrecht. 

Voor het dubbel speelrecht voor de NOJK volgt later meer informatie. 

Horizontaal invallen (Wedstrijdreglement 3.1.6.1.) 

Het horizontaal invallen is toegestaan voor elk niveau, waar dit voorheen alleen toegestaan was voor 2e 

klasse en lager. De overige invallersbepalingen zijn niet gewijzigd. 

 

Lijnrechters (Wedstrijdreglement 3.1.8.3.) 

Uitsluitend in de Ere- en Topdivisie zullen lijnrechters bij de wedstrijden aanwezig zijn. In de Eredivisie worden 

lijnrechters door de organiserende instantie aangewezen. In de Topdivisie worden de lijnrechters door de 

thuisspelende vereniging aangewezen. In de 1e-, 2e en 3e divisie zijn bij de wedstrijden geen lijnrechters 

aanwezig. 

 

Aantal te spelen sets (Wedstrijdreglement 3.1.10.1.) 

Het voorstel om hierin wijzigingen aan te brengen in de nationale competitie, is niet door de bondsraad 

aangenomen. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
http://www.formdesk.com/Nevobo/Nat_aanvraag_dubbel_speelrecht_voor_1_team_in_de_nationale_competitie
http://www.formdesk.com/Nevobo/Reg_aanvraag_dubbel_speelrecht_voor_1_team_in_de_regionale_competitie
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Voor wie gelden de nieuwe spelregels? 

Voor de Topdivisie en lager. Er zijn enkele uitzonderingen die duidelijk worden aangegeven. De Eredivisie 

blijft met de huidige FIVB-regels spelen. 

Op volleybalmasterz.nl kun je je kennis van alle spelregels Topdivisie en lager testen. 

 

Voor de wedstrijd 

* Bij de toss heeft het uitspelende team de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft het 

thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen (spelregel 7.1). 

* Tijdens het inspelen mag je je inspeelshirt aanhouden. Indien gewenst hoef je je wedstrijdshirt vlak voor de 

wedstrijd pas aan te doen (spelregel: wedstrijdprotocol). 

 

Randgebeuren 

* Waterflesjes op of achter de bank neerzetten is geen verplichting meer. De scheidsrechter zal, met het oog 

op veiligheid, altijd in de gaten houden wat wel of niet is toegestaan (spelregel 1.1). 

* Er mogen per wedstrijd bij het thuisspelende team twee mini’s van de week bij de wedstrijd aanwezig zijn 

(spelregel 4.1.1). 

* Wisselspelers hoeven niet op de spelersbank te zitten, zij mogen ook voor de bank staan. In dat geval 

hebben zij niet het recht te communiceren met de spelers in het veld. Wanneer er boarding staat opgesteld, 

moeten de wisselspelers en teamstafleden, m.u.v. de coach, wel achter de boarding blijven. De scheidsrechter 

houdt hierbij de veiligheid van alle spelers in de gaten (spelregel 4.2.1). 

* De coach mag op iedere willekeurige plek op de spelersbank zitten (spelregel 5.2.3.2). 

 

Arbitrage 

* Alleen bij aanwezigheid van een 2e scheidsrechter is de coach verplicht opstellingsbriefjes te gebruiken 

(spelregel 7.3.4). 

* Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet verplicht om na elke rally alle tekens te geven. Het 

speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen 

om uitleg, waarna het teken alsnog kan worden getoond (spelregel 28.1). 

 

Service en schermen 

* Is de vrije ruimte achter het speelveld minder dan 2 meter, mag je bij het serveren met één voet in het veld 

staan of afzetten. Is de vrije ruimte 2 meter of meer, gelden de gewone regels (spelregel 1.4.2 en 12.4.3). 

* Schermen, individueel of in een groep, mag niet. Er moet tenminste een armlengte afstand zijn tussen 

spelers van het serverende team en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’ ruimte van de voorspelers gaan 

staan. De balbaan of serveerder moeten dus bij de service door ontvangende partij te zien zijn (spelregel 

12.5). 

Commentaar bij de spelregels 12.7.2: Wanneer beide teams een opstellings- en/of voetfout maken, dan wordt 

er voor dubbelfout gefloten. 

https://www.volleybalmasterz.nl/
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Voetfouten 

* Het raken van het veld van de tegenstander, met welk lichaamsdeel dan ook, in een actie met de bal is niet 

toegestaan. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij 

betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander. 

* Het aanraken van de middenlijn is wel toegestaan (spelregel 11.2.1 en 11.2.2). 

 

Bal terug halen uit de vrije zone 

Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit. De bal terug halen uit de vrije zone van de 

tegenstander is niet toegestaan. 

Uitzondering: In de Topdivisie geldt deze regel niet. De Topdivisie volgt de regel van de FIVB (spelregel 

10.1.2). 

 

Wedstrijdonderbrekingen 

* Een time-out duurt maximaal 30 seconden. Wanneer het aanvragende team en de officials eerder klaar zijn, 

worden de 30 seconden niet vol gemaakt (spelregel 15.4.1). 

* Tijdens de time-out hoef je niet per sé buiten het veld te staan. De teams zijn verantwoordelijk voor het niet 

achterlaten van drinkflesjes en natte plekken op het  speelveld. Het gebruik van een bal tijdens de time-out 

blijft niet toegestaan (spelregel 15.4.2). 

* Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via het opstellen op de achterlijn naar de 

andere speelhelft te lopen. Wel loop je rechts om de netpaal heen, niet onder het net door (spelregel 18.2.2). 

 

Wissels 

Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. 

Een wisselspeler mag meerdere keren gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer 

terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft. 

Voorbeeld: basis spelers #1, #2, #3, #4, #5, #6 wisselspelers #7, #8 

#1 eruit voor #7 bij de stand 19-19 (1e wissel) 

#7 eruit voor #1 bij de stand 20-19 (2e wissel) 

#3 eruit voor #7 bij de stand 21-21 (3e wissel) 

#1 eruit voor #8 bij de stand 21-22 (4e wissel) 

#8 eruit voor #1 bij de stand 21-23 (5e wissel) 

#7 eruit voor #3 bij de stand 23-23 (6e wissel) 

Uitzondering: Voor A-, B- en C-jeugd 1e klasse en lager geldt deze regel niet. De huidige FIVB wisselregel 

blijft van kracht (spelregel 15.6 en 15.7). 

(De A-, B- en C-jeugd Hoofdklasse en Topklasse volgen wel de nieuwe wisselregel) 
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Noteren van wissels op wedstrijdformulier 

Een eerste wissel (en terug wissel) worden op de gebruikelijke wijze genoteerd. 

Wanneer een basisspeler voor de tweede en derde keer wordt gewisseld wordt dit in de kolom ‘opmerkingen’ 

genoteerd. 

 

Libero / uitzonderlijke spelerswissel 

* De wisselzone van de Libero is de gehele achterlijn en zijlijn. Voorwaarde is dat de scheidsrechters en tellers 

de wissel goed kunnen zien (spelregel 1.4.4). 

* Een Libero mag uitsluitend veldspeler worden als het team onvolledig wordt verklaard vanwege een 

blessure. 

Voorbeeld: een team start met zes spelers en één Libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet 

verder spelen. De Libero mag veldspeler worden, waardoor met zes spelers doorgespeeld kan worden 

(spelregel 15.7). 

Wanneer daarna nog een speler zich blesseert, mag ook de 2e Libero als veldspeler worden ingezet. De 

Libero behoudt altijd zijn eigen nummer. 

* In de 2e klasse en lager senioren en in de jeugdklassen onder de hoofdklassen is het toegestaan met vijf 

spelers te beginnen aan een wedstrijd, of een wedstrijd af te maken met vijf vanwege een blessure. Positie 6 

wordt dan niet bezet (spelregel 15.7). 

                                                                                                                                                  (d.d.19-09-2016) 
 

 

VACATURE 

We hebben al veel mensen benaderd voor de functie van Jeugdzaken. Syta doet dit al weer bijna 4 jaar en 

wil graag vanaf volgend seizoen. Een opvolger heeft dus nog de kans om uitgebreid ingewerkt te worden. 

Lijkt het jou leuk om ook iets voor de vereniging te betekenen en spreekt de functie van Bestuurslid 

Jeugdzaken jou aan, laat het ons weten. Voor meer taakinhoud kun je bij Syta Luchtenveld terecht. 

GEZOCHT Bestuurslid JEUGDZAKEN 
 

Remco Leistra               Voorzitter 

Peter Terpstra               Penningmeester 

Petra Meijster               Secretaris & Wedstrijdsecretaris 

Syta Luchtenveld          Jeugdzaken 

Andrea van Waarden   Algemeen bestuurslid 

Henny van der Veen    Algemeen bestuurslid 

KOM JIJ ONS HELPEN ?? 

  

 


