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Uitleg en voorbeelden spelerwissel 
30 september 2016, Topdivisie en lager 

 

 

 
 

Spelerwissel 
 

Situaties (het gaat hier om voorbeelden niet om het aantal wissels per 

set want dat blijft altijd maximaal 6) 

Toegestaan Niet 

toegestaan 

reden 

Basisspelers 1-2-3-4-5-6 

Wisselspelers 7-8-9 

   

Basisspeler #3 wordt gewisseld met wisselspeler #8 X  Gewone spelerwissel 

Wisselspeler #8 kan alleen worden terug gewisseld met speler #3 ná, in ieder 

geval, tenminste één voltooide rally. 

X  Gewone terug wissel 

Basisspeler #2 wordt gewisseld met wisselspeler #9 X  Gewone spelerwissel 

Wisselspeler #9 wordt ná, in ieder geval, tenminste één voltooide rally, 

gewisseld met basisspeler #5  

 X Speler #9 kan alleen worden 

terug gewisseld met speler #2 

Basisspeler #1 wordt gewisseld met wisselspeler #7 en basisspeler #5 wordt 

gewisseld met wisselspeler #8 

X  Gewone wissels 

Wisselspeler #8 wordt ná, in ieder geval tenminste één voltooide rally, terug 

gewisseld met basisspeler #5 en in dat zelfde dode moment wordt 

wisselspeler #8 gewisseld met basisspeler #1 

 X Tussen de laatste spelerwissel 

moet weer eerst een voltooide 

rally zitten 

Wisselspeler #7 mag bijvoorbeeld ook meerdere keren in dezelfde set in en uit 

gewisseld worden met dezelfde basisspeler. Bijvoorbeeld met #1. Dat mag 

dan maximaal drie maal per set. 

X  Gewone spelerwissels 

Tussen elke wissel moet wel 

weer een voltooide rally zitten 

Wisselspeler #7 mag bijvoorbeeld ook meerdere keren in dezelfde set in en uit 

gewisseld worden met drie verschillende basisspelers. Voorbeeld:  

#7 voor #1 dan eerst #1weer voor #7 

#7 voor #3 dan eerst #3 weer voor #7 

#7 voor #5 dan weer #5 voor #7 

X  Gewone spelerwissels 

Tussen elke wissel moet wel 

weer een voltooide rally zitten. 

 

Let op: Deze wisselregel geldt voor alle seniorenklassen (m.u.v. de Eredivisie) en de ABC-jeugd Top- en Hoofdklasse 

 De ABC-jeugd 1e klasse en lager spelen met de “oude” wisselregel, zoals ook de Eredivisie speelt 


