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 Voetfout middenlijn bij onder het net doorkomen 
 

Situaties fout Niet fout reden 

Je komt met je voet(en) op de middenlijn maar niet er overheen  X Nooit fout 

Je komt met je hand(en) of een ander lichaamsdeel op de middenlijn maar niet er overheen  X Nooit fout 

Je valt aan en bij het neerkomen kom je met je voet(en) onder het net door in de speelhelft (en 
raakt het speelveld) van de tegenstander 

X  Tijdens actie 

Je blokkeert en bij het neerkomen kom je met je voet(en) onder het net door in de speelhelft 
(en raakt het speelveld) van de tegenstander 

X  Tijdens actie 

Je valt aan en bij het neerkomen kom je met hand(en) onder het net door in de speelhelft (en 
raakt het speelveld) van de tegenstander  

X  Tijdens actie 

Je blokkeert en bij het neerkomen kom je met hand(en) onder het net door in de speelhelft (en 
raakt het speelveld) van de tegenstander 

X  Tijdens actie 

Spelverdeler speelt de bal. Op dat moment komt hij met zijn voet(en) over de middenlijn onder 
het net door in de speelhelft (en raakt het speelveld) van de tegenstander. 

X  Tijdens actie 

Nieuw: Onder het net door in de speelhelft van de tegenstander komen, betekent het aanraken 
van de speelhelft van de tegenstander met je voet(en). Of dit nu met de voorkant van je voet is, 
met een halve voet of met je hele voet(en) dit is allemaal fout. Ditzelfde geldt óók voor het 
aanraken van de speelhelft van de tegenstander met je lichaamsdelen boven je voet. 

X   

Nieuw: Een bal wordt geblokkeerd en het blok scoort hiermee direct een punt. De 1e 
scheidsrechter heeft al gefloten voor einde rally. Daarna komt de blokkeerder op de grond, komt 
onder het net door en raakt de speelhelft van de tegenstander aan.  

 X Spel is dood als een van 
de scheidsrechters heeft 
gefloten. 

De bal wordt gepasst en komt op de drie meterlijn. De spelverdeler, die bij het net staat rent 

naar de driemeter lijn. Op het moment dat hij daar naar toe rent zet hij af en komt met zijn voet 
onder het net door over de middenlijn en raakt dan het speelveld van de tegenstander (hij 
hindert hierbij niemand).  

 X Geen hinderen 

Geen actie 
Geen bal in de buurt 

Een blokkeerder wil de bal blokkeren maar de aanval vindt plaats nabij de andere antenne (aan 
de andere zijde van het net). Bij de landing komt hij met zijn voet(en) onder het net door over 
de middenlijn (en raakt het speelveld van de tegenstander). Hij hindert niemand. Dan is dat niet 

fout, omdat hij niet bij de actie betrokken is en omdat de bal niet in de buurt is. 

 X Geen hinderen; 
De bal is niet in de buurt 
en niet bij de actie 

betrokken. 

Een speler voert een blokactie uit. Bij de landing (in stabiele stand) draait hij zich om, om zich te 
verplaatsen. Bij de afzet komt hij met zijn voet(en) onder het net door in de speelhelft van de 
tegenstander (en raakt het speelveld). Hij hindert niemand. De bal is al in het achterveld.  

 X Geen hinderen. 
Geen bal in de buurt. 
Analoog aan netsituaties. 

Als je met je voet(en) onder het net door in de speelruimte van de tegenstander komt (je 
voet(en) blij(ft)(ven) boven het speelveld “zweven”) en je hindert verder niemand. 

 X Geen hinderen 
Geen speelveld geraakt. 

 


