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1. Wedstrijden worden gespeeld op competitieavonden zoals gepubliceerd op 
https://www.forza-sd.nl/recreatie/recreatie-jaarprogramma/. 

2. Er zijn 21 competitieavonden per seizoen.  
3. De competitieavonden (samen: het seizoen) worden in twee sets ingepland 

volgens onderstaande schema: 

- Set 1: competitieavond 1 t/m 10, ingepland jaarlijks uiterlijk per 1 
september 

- Set 2: competitieavond 11 t/m 21, ingepland jaarlijks uiterlijk per 1 
december 

4. Competitieavonden zijn onderverdeeld in twee tijdsblokken: 

- Blok 1: aanvangstijd voor de wedstrijd is 20:00 uur 
- Blok 2: aanvangstijd voor de wedstrijd is 21:00 uur 

5. Het wedstrijdprogramma is gepubliceerd op https://www.forza-
sd.nl/category/recreatie/recreatieprogramma/. 

6. Teams die voorkeuren hebben voor tijdsblokken, eventueel per competitieavond, 
kunnen dit uiterlijk jaarlijks per 1 november en 1 augustus aangeven aan de 
competitieleiders voor het eerstvolgende blok. 

7. De competitieleiders zullen proberen met voorkeuren rekening te houden. Dit is 
echter geen verplichting. 

8. Competitieavonden worden gespeeld bij Laco Zierikzee. 
9. De wedstrijd begint op de aanvangstijd. 

10. Ieder team dient op de aanvangstijd tenminste het minimumspelersaantal op te 
stellen. 

11. Het minimumspelersaantal om een wedstrijd aan te vangen en te kunnen spelen 
is vier. 

12. Teams zijn ingedeeld in twee poules: 

- A-poule 
- B-poule 

13. Per poule wordt na het spelen van alle wedstrijden van die poule één kampioen 
uitgeroepen op basis van, in aflopende volgorde: 

1 Hoogste aantal setpunten 
2 Hoogste aantal overwinningen 
3 Laagste aantal verloren wedstrijden 
4 Hoogste aantal punten voor 
5 Laagste aantal punten tegen 

14. De indeling van de teams in de poules wordt bepaald door de competitieleiders. 



15. Promotie en degradatie aan het eind van ieder seizoen wordt bepaald door de 
competitieleiders. 

16. Er zijn drie soorten teams: 

- A-pouleteams 
- B-pouleteams 
- Hutseklutsteams 

17. Hutseklutsteams bestaan uit spelers die worden aangeleverd door A-poule- en B-
pouleteams op basis van de indeling zoals gepubliceerd op: http://www.forza-
sd.nl/recreatie/indeling-hutsekluts-1-en-hutsekluts-2/ 

18. Hutseklutsteams spelen in de B-poule. 
19. Hutseklutsteams kunnen niet promoveren. 
20. Hutseklutsteams kunnen niet als kampioen worden uitgeroepen. 
21. De A-poule- en de B-pouleteams bestaan uit tenminste zes vaste spelers. 
22. A-poule- en B-pouleteams mogen tot drie invallers inzetten als er niet genoeg van 

de vaste eigen spelers kunnen spelen. 
23. Per wedstrijdtype gelden onderstaande maximumaantallen voor het opstellen 

van spelers per team en speelstijlregels: 

- A-pouleteam speelt tegen A-pouleteam: zes spelers 
 

- A-pouleteam speelt tegen B-pouleteam (en vice versa): 
- voor het A-pouleteam: vijf spelers met aangepaste speelstijl 
- voor het B-pouleteam: zes spelers 
 

- B-pouleteam speelt tegen B-pouleteam: zes spelers 
 

- A-pouleteam speelt tegen Hutseklutsteam (en vice versa): zes spelers 
 

- B-pouleteam speelt tegen Hutseklutsteam (en vice versa): 
- voor het B-pouleteam: zes spelers 
- voor het Hutseklutsteam, indien het bestaat uit: 
   - Drie of meer spelers uit A-pouleteams: vijf spelers 
      - de spelers uit het A-pouleteam spelen met aangepaste speelstijl 
   - Minder dan drie spelers uit A-pouleteams: zes spelers 
 

24. Het aanpassen van de speelstijl betekent: 

- de spelers in het A-pouleteam mogen alleen onderhands serveren. Toch 
bovenhands serveren door het A-pouleteam wordt afgefloten en het B-
pouleteam krijgt een punt. 

- de spelers in het A-pouleteam mogen niet ‘doorsmashen’ en dit wordt 
beoordeeld door de scheidsrechter. Per wedstrijd krijgt het A-pouleteam 
één maal een waarschuwing als er toch ‘doorgesmasht’ wordt. Alle 
volgende keren dat er ‘doorgesmasht’ wordt, resulteren in een dubbelfout. 



25. De algemene volleybalprincipes en de regels van de Nevobo, die redelijkerwijs op 
deze competitie van toepassing zouden kunnen zijn, zijn van toepassing. 

26. Onderstaande nethoogten zijn van toepassing: 

- A-pouleteam speelt tegen A-pouleteam: 2,43m 
- A-pouleteam speelt tegen B-pouleteam (en vice versa): 2,30m 
- B-pouleteam speelt tegen B-pouleteam: 2,30m 
- A-pouleteam speelt tegen Hutseklutsteam (en vice versa): 2,43m 
- B-pouleteam speelt tegen Hutseklutsteam (en vice versa): 2,30m 

27. Per wedstrijd worden drie sets gespeeld van 25 punten. 
28. Iedere gewonnen set is één setpunt waard. 
29. Bij een stand van 24-25 heeft het team gewonnen dat als eerste één van 

onderstaande criteria heeft behaald: 

- Een verschil van twee punten; of 
- 27 punten 

30. De uitslagen van wedstrijden worden gepubliceerd op https://www.forza-
sd.nl/uitslagen-recreatie/.  

31. De standen per poule worden gepubliceerd op https://www.forza-sd.nl/standen-
recreatie/. 

32. A-poule- en de B-pouleteams leveren per wedstrijd één scheidsrechter en één 
teller volgens het programma dat gepubliceerd is op https://www.forza-
sd.nl/category/recreatie/recreatieprogramma/. 

33. A-poule- en de B-pouleteams leveren volgens het programma dat gepubliceerd is 
op https://www.forza-sd.nl/category/recreatie/recreatieprogramma/ spelers 
voor vroege en late zaaldiensten. 

34. Indien een team geen spelers kan leveren voor vroege of late zaaldienst dan dient 
het team voor vervanging te zorgen en dit aan de competitieleiders te melden. 

35. Als een team een wedstrijd niet kan spelen, dan dient dit uiterlijk 24 uur voor 
aanvang van de wedstrijd te worden gemeld aan: 

- de competitieleiders 
- de contactpersoon van de tegenpartij(en) 
- de contactpersoon van het team is ingepland om de scheidsrechter en 

teller te leveren 

36. Indien een team minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd aangeeft een 
wedstrijd niet te kunnen spelen, heeft dit team de wedstrijd met drie setpunten 
en 75 punten verloren. De tegenstander in deze wedstrijd krijgt drie setpunten 
en 75 punten. 

37. De contactpersonen per team zijn gepubliceerd op https://www.forza-
sd.nl/recreatie/recreatie-teams/. 

38. Teams die een geplande wedstrijd niet deelnemen dienen zelf te zorgen voor het 
inhalen van deze wedstrijd door onderstaande zaken zelf te organiseren: 

- Een nieuwe datum en tijd waarop alle betrokken teams beschikbaar zijn 



- Een accommodatie 
- Een scheidsrechter en een teller 
- Goedkeuring van de tegenpartij(en) voor bovenstaande. De 

tegenpartij(en) moeten redelijkerwijs instemmen. 

Indien bovenstaande is georganiseerd, is de uiteindelijke goedkeuring van de 
competitieleiders nodig om de competitieavond ook daadwerkelijk te mogen 
inhalen. 

39. Als accommodatie voor het inhalen wedstrijden kan Laco in Zierikzee worden 
gebruikt tijdens competitieavonden indien er (een) veld(en) beschikbaar is/zijn. 

40. Eventuele kosten voor accommodatie voor het inhalen van een geplande 
wedstrijd zijn voor rekening van het team dat de wedstrijd niet kon deelnemen, 
ook indien Laco Zierikzee wordt gebruikt. 

41. Competitieavonden kunnen tot en met de voorlaatste competitieavond worden 
ingehaald. 

42. Teams die aan het einde van de laatste competitieavond wedstrijden niet hebben 
gespeeld, verliezen met drie setpunten en 75 punten. De tegenstanders in deze 
wedstrijden krijgen drie setpunten en 75 punten.  

43. Een team dat zich heeft aangemeld voor een seizoen staat ingeschreven voor 
onbepaalde tijd en wordt automatisch voor het volgende seizoen ingedeeld. 

44. Een team kan zich jaarlijks uiterlijk voor 1 juni schriftelijk afmelden voor het 
aankomende seizoen bij de competitieleider. 

45. Teams kunnen gebeurtenissen aandragen bij de competitieleiders ter 
beoordeling door deze in het vak Aantekeningen op het wedstrijdformulier te 
vermelden. 

46. De competitieleiders zullen deze Aantekeningen zo snel mogelijk onderzoeken 
en, indien nodig, terugkoppeling geven aan de aanvrager. 

47. Als competitieleiders zijn de contactpersonen van Country Floor & More en 
Zeelandia 1-2-3 aangewezen. 

48. Indien een team het niet eens is met de terugkoppeling van de competitieleiders, 
kan gekozen worden de Aantekening voor te leggen ter beoordeling het bestuur 
van Forza. 

49. De terugkoppeling van het bestuur van Forza is bindend. 
   

Zaaldiensten. 
  
Zaaldienst 1: 
De aangewezen teams zorgen voor minimaal 4 personen. Deze dienen een kwartier 

(15 minuten) voor aanvang van het begin van de wedstrijden aanwezig te zijn. Zij 
melden zich bij de zaalbeheerder. Hun taak is het opzetten van de 4 speelvelden. 
  
Zaaldienst 2: 
Na afloop van de wedstrijden melden de teams zich bij de zaalbeheerder en breken de 
speelvelden op zijn aanwijzing af. Zij zorgen ervoor, dat zij hierbij nog spelende teams 
op geen enkele wijze hinderen. 
  
Indien de nethoogte tussen 2 wedstrijden aangepast moet worden, dan zorgen de 
beide spelende teams daarvoor. 
  



Hokdiensten: 
  
Voor de personen die voor hokdiensten zijn ingedeeld, geldt de volgende regeling: 
  

-         De hokdienst wordt meestal door 2 personen en/of teams uitgevoerd. Deze staan in 
het programma vermeld. 

-         Er moet altijd iemand in of in de buurt van het hok aanwezig zijn: als aanspreekpunt, 
om problemen op te lossen of assistentie te verlenen bij lichte verwondingen 
(pleisters, ijs etc.). 

-         De aangewezen personen kunnen in onderling overleg bepalen of ze allen de gehele 
avond aanwezig zijn of dat de dienst in tweeën wordt gesplitst en ieder een helft voor 
zijn/haar rekening neemt. 

-         Lees de aanwijzingen die in het hok bij de wedstrijdformulieren in de map zitten. 
-         Voor vragen kun je altijd terecht bij de competitieleider. 


