
       
 

Jij wordt ook Volleybalmaster! 

 

Alle Devoko (ABC-jeugd en senioren) leden worden volleybalmaster! Als bestuur van DeVoKo vinden wij 

het belangrijk dat iedereen de spelregels van volleybal goed kent. Daarnaast willen we dat alle leden 

vanaf de C-jeugd het spelregelbewijs halen om af en toe een wedstrijd van de mini’s en wedstrijden tot 

de tweede klasse te kunnen fluiten. Dat laatste wordt nu ook wel gedaan, maar officieel heb je daar dus 

een spelregelbewijs voor nodig om eventuele boetes voor de vereniging te voorkomen. 

 

Daarom hebben we besloten dat alle ABC-jeugdleden en senioren dit spelregelbewijs vóór 1 januari 

2022 gaan halen! Het is heel eenvoudig! Via een simpele online toets leert iedereen de spelregels goed 

kennen met als gevolg meer spelplezier en minder discussies tijdens wedstrijden.  

 

Onze TC zorgt ervoor dat de trainers geïnformeerd worden, zodat er ook tijdens de trainingen nog even 

extra aandacht aan de volleybalregels besteedt kan worden. En … als we het met z’n allen doen, kost 

het heel weinig moeite! 

 

→ Via de site https://www.volleybalmasterz.nl/ zijn er allerlei spelsituaties, spelregels  

     en oefentoetsen te vinden om je goed voor te bereiden.  

 

Wat houdt de toets in? 

Je leert op een leuke én handige manier de spelregels beter begrijpen. Zo weet je precies hoe je ze 

moet toepassen tijdens je wedstrijd. Je snapt de beslissingen van de scheidsrechter beter. En vooral: 

hoe beter jij de regels snapt, hoe groter je kans op winst! 

 

Wat moet je weten? 

In de toets worden enkele vragen gesteld over netfouten, voetfouten, tekens van de scheidsrechter zoals 

wanneer is iets een dubbelfout, welk teken geeft de scheidsrechter als een bal uit is en andere 

basisregels waarvan je waarschijnlijk al wel op de hoogte bent.  

 

Hoeveel tijd kost het? 

Als je al redelijk op de hoogte bent van de spelregels van volleybal, dan heb je de toets in 30 minuten 

gehaald. Wanneer je deze toets behaald hebt, wordt dit automatisch geregistreerd bij de Nevobo en mag 

je de rest van je volleybalcarriere legaal fluiten tot de 2e klasse. Vind je de regels nog lastig, dan kun je 

aan de hand van wat oefentoetsen en filmpjes over de spelregels de toets binnen een uur halen. Je mag 

de toets zo vaak opnieuw doen tot je hem hebt gehaald. Wees dus niet bang dat je hem niet in 1x haalt.  

 

Hoe haal ik mijn spelregeldiploma? 

1. Ga naar: https://www.volleybalmasterz.nl/  

2. Log in via volleybal.nl (oranje vlak rechts bovenaan de pagina). Je logt in met je account van 

volleybal.nl. Je zult voorafgaand aan de toets jouw relatiecode moeten invullen, deze staat op je 

spelerspasje (vraag hiervoor je coach) maar ook op je account in volleybal.nl.  

3. Je bent weer automatisch doorgestuurd naar de startpagina. Hier kun je eerst wat oefenen. Ben 

je er klaar voor? Maak dan de toets door in het rode vlak op: Haal je spelregelbewijs! te klikken. 

4. Wanneer je de toets gehaald hebt, wordt dit automatisch bij de Nevobo geregistreerd en jij mag 

vanaf nu legaal wedstrijden fluiten en je kennis inzetten bij je eigen wedstrijden!! 
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