
Zo ziet het wedstrijdformulier er uit. 
 
De rode tekst die je ziet op deze pagina wordt op het wedstrijd-
formulier in zwart voorbedrukt. 
 
De spelersinformatie wordt alleen voorbedrukt voor Dynamo 
teams. 
 
De coach of aanvoerder van het bezoekende team plakt een stic-
ker met rugnummer, naam en relatiecode van coach en spelers of 
schrijft het met de hand. 
Dit wordt meestal in het Dynamo Café gedaan. 
 
Als het bezoekende team de informatie heeft ingevuld neemt de 
scheidsrechter dit formulier mee naar de zaal. 



In te vullen door de teller In te vullen door aanvoerder en coach van de teams Handtekeningen 
Aanvoerder 
Teller 
Scheidsrechter 

Uitleg wedstrijdformulier  versie 23-9-2012 

Voorkom boetes 
Elk onderdeel op dit formulier dat niet juist wordt ingevuld, kan door de Nevobo beboet worden.  
 
Voorkom boetes, wedstrijd alsnog verloren en 4 punten in mindering agv niet gerechtigde spelers 
Vergeet niet om geleende spelers op het formulier te vermelden. Controleer zorgvuldig dat de rugnummers 
die je invult bij de ‘Opstelling’ ook op het formulier voorkomen.  

Z-teken wordt door scheidsrechter geplaatst 

Toelichting op *.   
Is een speler niet aanwezig dan kan 
de naam worden doorgestreept.  
 
Is de speler wel aanwezig maar 
heeft die niet gespeeld zet dan een 
sterretje in de laatste kolom. 
Reden voor het sterretje: spelers 
mogen een beperkt aantal wedstrij-
den meespelen in een hoger team. 
Spelen ze vaker mee dan mogen ze 
daarna alleen nog maar voor dat 
hogere team uitkomen. Als de spe-
ler alleen op de bank heeft gezeten 
telt dat niet mee als ‘spelen’ bij een 
hoger team. 

Rugnummer 
aanvoerder om-
cirkelen 

Een geleende spe-
ler  toegevoegd 

Als met een 
libero wordt 
gespeeld, de 
info nogmaals 
vermelden. 

Zie toelichting 
rechtsonder 

Dit is voorbedrukt of de 
scheidsrechter vult het in 

De teller controleert of alle informatie op het 
formulier is ingevuld. Met kleuren wordt hier-
onder aangegeven wanneer wat ingevuld dient 
te zijn (zie uitleg kleuren rechts) 



22 23 

13 
19 

21 24 

Set 1 Set 2 

Team A staat achter met 22-24 en Team B vraagt een time-out aan. 
Dus: eerst de punten van het team dat de time-out aanvraagt. 

Aan het begin van een set, na het fluitje van de scheidsrechter, 
gaan de spelers op de goede positie in het veld staan met de rug 
richting de teller.  
De teller noteert de rugnummers volgens de opslagvolgorde.  No-
teer als eerste het rugnummer van de speler die  staat op positie 
RA in bovenstaande figuur. Noteer de andere rugnummers tegen 
de klok in. Doe dat voor beide teams.  

Nr 29 komt er in voor nr 62. Noteer de stand: eerste de 
punten van het team dat de wissel aanvroeg en daarna de 
punten van het andere team.. 
 
Komt nr 62 er later weer in (mag alleen teruggewisseld 
worden met nr 29) dan noteer je 62 onder 29 en de stand. 

                   Team A                      Tellertafel                   Team B 

RA RV 

MV 

LV LA 

MA 

LV LA 

MA 

RA RV

MV

Team A staat achter met 21-23 en 
Team A vraagt een time-out aan. 

Streep na elk punt het desbetreffende getal door. 

Na einde set trek je een verticale lijn door de getallen 
die niet zijn doorgestreept. 

Team A is het ontvangende team en team B het bezoekende team. Als in set 1 team 
A links van je in het veld staat omcirkel dan in de linkerkolom  de ‘A’ en in de 
rechterkolom de ‘B’.  In de 2e set wisselen de teams van helft.  Omcirkel dan bij set 
2 in de linkerkolom de B. 
Let op! Het is niet verplicht om steeds de kolommen te wisselen. Als je het net zo 
makkelijk vindt om steeds team A in de linkerkolom te zetten mag dat ook. Ga dus 
niet krassen als je de rugnummers een keer andersom hebt staan.  Verander alleen 
de A of B boven de kolom. 

Noteren van opslagvolgorde, punten, wissels en time-outs 


