
 

 

 
 

SPELEN MET 1 OF 2 LIBERO’S - REGLEMENTERING 

Het is in alle afdelingen toegelaten om met 2 libero’s te spelen. Hierbij worden de officiële 
internationale volleybalregels gevolgd. 
 
Hou dus zeker rekening met onderstaande regels: 
 

- Spelen met of zonder libero is enkel toegelaten in volgende samenstelling: 
o Totaal 6 spelers: 0 libero’s 
o Totaal 7 spelers: 0 of 1 libero 
o Totaal 8, 9, 10 ,11 of 12: 0, 1 of 2 libero’s 
o Totaal 13 of 14 spelers: verplicht 2 libero’s !!! (bv. 12+1 libero is dus niet toegelaten) 

 
Wordt er in een andere samenstelling gespeeld, wordt dit als een onrechtmatige samenstelling 
beschouwd. Spelen met meer dan 14 spelers (bv. 13+2 libero’s) is eveneens een onrechtmatige 
samenstelling. 
 

- Alle regels i.v.m. de libero gelden voor beide libero’s 
 

- Een speler die aangeduid wordt als (eerste of tweede) libero kan onder geen enkele 
voorwaarde de taak van een gewone veldspeler overnemen, ook niet bij een blessure van 
een veldspeler. Hij zal dus voor de rest van de wedstrijd enkel mogen deelnemen als libero.  
 

- Een ploeg mag vóór de match zelf bepalen of ze met één of twee libero’s zullen spelen. Enkel 
indien een nieuwe speler tussen 2 sets op het wedstrijdblad wordt ingeschreven kan dat 
gebeuren als (eerste of tweede) libero. 
Indien ze kiezen om te spelen met één libero kan de coach indien die libero zich kwetst een 
andere speler heraanduiden als libero. Deze speler blijft dan ook voor de rest van de 
wedstrijd de taak van libero vervullen. De oorspronkelijke libero mag niet meer aan het spel 
deelnemen. 
Indien de ploeg kiest om te spelen met twee libero’s mag bij een kwetsuur van één van de 
libero’s geen nieuwe speler heraangeduid worden als libero. Ze dienen dus verder te spelen 
met slechts één libero. Enkel indien ook de tweede libero om één of andere reden (kwetsuur, 
ziekte, uitwijzing, uitsluiting) niet verder kan spelen mag een nieuwe libero heraangeduid 
worden. 
 

- Er mag steeds maar één libero op het veld staan. 
 

- Na een vervanging van een basisspeler door een libero moet er steeds een voltooide spelfase 
(met het toekennen van een punt) gespeeld worden voor deze libero terug zijn taak op het 
veld mag waarnemen. 
 

- De ene libero mag na een spelfase wel de plaats van de andere libero innemen zonder dat er 
een extra voltooide spelfase moet gespeeld worden. 
 

LIBERO’S OP HET WEDSTRIJDBLAD: 

- De licentienummer, naam, voornaam en truitjesnummer van de 2de  libero wordt vermeld in 
het vak ‘opmerkingen’. 

- Indien een libero niet heeft meegespeeld, schrapt de scheidsrechter zijn lidnummer op het 
wedstrijdblad.  


