
REGELS LLARGUES 

Art.1 : De teams 

a. Elk herenteam zal bestaan uit 5 veldspelers en 2 wisselspelers, welke allemaal op het 

scheidsrechtersformulier met hun respectievelijk rugnummer zullen vermeld worden. 

b. Voor de wedstrijd zullen ook de 2 opslagers bij de scheidsrechter aangeduid worden. Dit zal 

dan op het wedstrijdformulier vermeld worden. 

c. Tijdens de herenwedstrijden zullen er 2 wissels worden toegestaan, welke alleen kunnen 

worden toegestaan als het spel teneinde is.  

De aanvoerder dient dit aan de scheidsrechter melden vooraleer de wisselspeler in het veld 

kan en mag komen. De aanvoerder geeft aan welk nummer eruit gaat en welk nummer erin 

komt. 

d. Als een opslager het veld zal verlaten (wissel), zal de reservespeler ook opslager worden. 

Idem voor iemand die geen opslager is. De wissel zal dus geen opslager kunnen zijn. 

e. Indien een speler het veld dient te verlaten door blessure of andere reden, zal er met 4 

spelers bij de heren en met 3 spelers bij de vrouwen gedurende het lopende spel verder 

gespeeld worden. Dit betekent dat als de speler die het veld tijdens het spel moet verlaten 

als hij aan de service is, hij het opslagspel zal verliezen. 

f. De gewisselde speler(s) kan/kunnen niet meer opnieuw in het veld gezet worden. 

g. Alle spelers zullen nummers zichtbaar op hun shirt dragen. 

Art.2 : Het materiaal 

a. De bal, welke tijdens de wedstrijden zal gebruikt worden, zal een Llargues-bal (=badana) zijn, 

gekleurd in zwart/geel. Deze zullen bij de Valenciaanse federatie beschikbaar en zijn ook 

voorzien van hun stempel. Het gewicht is tussen de 39 en 42 gram, met een diameter van 

ongeveer 5 cm. 

b. De reeks ballen, welke in het toernooi zullen gebruikt worden, zullen eerst door de 

toernooidirecteur worden goedgekeurd.  

Art.3 : De handbescherming 

a. Er zal gespeeld worden met de “blote” hand of het zal mogelijk zijn om met volgende 

bescherming te spelen : zelfkleverd groen, Esparadrapo, tesamoll en een kaart (spelkaarten). 

Van elk vermelde element zullen er maximum 2 lagen toegelaten worden. Daarbij komt dat 

bescherming maxium 1 cm buiten de hand mag komen.  

Het bevestigen van het materiaal en ook de wijze van aanbrengen, is te zien op een video 

die door de Valenciaanse Federatie werd gepubliceerd. Via deze link 

https://www.youtube.com/watch?v=61906jRM3OY (Protecciones máximas para las manos 

en competiciones internacionales CIJB) 

https://www.youtube.com/watch?v=61906jRM3OY


b. De scheidsrechter zal de bescherming voor, tijdens en na de wedstrijd kunnen controleren. 

Art.4 : Het spel 

a. De opslager zal de lijn van het opslagvlak niet mogen aanraken, noch overschrijden. Dit zal 

bestraft worden met een punt. 

b. Opslag : de bal zal de lengte van het veld van 72 meter niet zonder stuit mogen 

overschrijden. Gebeurt dit wel, zal de opslager een tweede beurt krijgen. Als de bal via de 

zijlijn naar buiten gaat of de middenlijn niet overschrijdt, zal dit onmiddellijk een strafpunt 

worden. 

c. De opslager mag de bal met 1 of 2 handen bespelen, dit naar gelang de gewoonten en of 

onderhands of bovenhands opslaan. 

d. De opslagbeurten worden gedurende de hele wedstrijd aangehouden en zullen voor de 

wedstrijd aan de scheidsrechter worden meegedeeld. De opslager wie de opslagbeurt 

begint, zal deze ook moeten afwerken. Gebeurt dit niet, dit door één of andere reden, zal 

het spelpunt naar de tegenpartij gaan. 

e. Als de bal de zijlijnen overschrijdt, na een eerste stuit, zal op deze hoogte een “kaats” 

geplaatst worden. 

f. De bal mag met of zonder stuit teruggeslagen worden en dit met 1 of beide handen. 

g. De bal moet altijd binnen de lijnen eerst gestuit hebben, doch de speler mag de bal 

terugslaan wanneer hij buiten de lijnen staat. 

h. De speler zal een punt verliezen wanneer de bal hem raakt, met of zonder stuit en dit op een 

ander lichaamsdeel dan de hand of de onbloote voorarm. Hij zal ook het punt verliezen 

wanneer hij de bal met beide handen raakt. 

i. Er zal van speelhelft gewisseld worden wanneer er 2 “kaatsen” zijn of wanneer er bij 40 

maar 1 “kaats” is. 

j. Bij de opslag zullen alle spelers, behalve de opslager bij zijn opslag, binnen de lijnen van het 

veld dienen te staan. Eénmaal de opslag is gebeurd, mag er lateraal de lijnen worden 

overschreden, doch niet over de mediale lijnen. Gebeurt dit wel, gaat het punt naar de 

tegenpartij. 

k. Alle lijnen zijn IN. 

l. De speler(s) mogen de middenlijn niet overschrijden vooraleer de opslager de bal bij zijn 

opslag met de hand heeft geraakt. 

m. Wanneer een speler een tegenspeler vrijwillig hindert bij het terugslaan of tegenhouden van 

een bal, zal dit bestraft worden met een punt. 

n. De wedstrijd eindigt bij wie het eerste 6 spelen heeft. 

o. Tijdens de wedstrijd heeft elk team recht op 2 Time-outs. De aanvoerder zal dit na het spel 

aan de scheidsrechter vragen. De spelers zullen zich dan naar hun respectievelijke neutrale 

zone begeven. Een Time-out zal 1 minuut duren. 

p. In de neutrale zone, welke zich buiten het veld bevindt, zullen alleen volgende personen 

toegelaten worden : 1 coach, 1 hulpcoach, 2 reservespelers voor de heren/1 

reservespeelster bij de vrouwen en 1 physio. De neutrale zone zal duidelijk afgebakend 

worden, zoals op een voetbalveld. Dit moet op een veilige afstand van het veld gelegd 

(voorbeeld onderaan). 

q. De puntentelling zal er als volgt uitzien : 15,30,40 en spel. Bij 40-40 gelijke stand, zal het 

team dat het volgende punt haalt, ook het spel halen. 

r. Het team dat met 6-0, 6-1 of 6-2 wint, zal 3 punten krijgen en de verliezer 0 punten. Bij een 

eindscore van 6-3, 6-4 of 6-5 zal de puntenverdeling 2 (voor winnaar) – 1 (voor verliezer) 

zijn.  



s. Om de winnaar in het toernooi aan te duiden, zal het diegene zijn die de meeste punten 

heeft verzameld. Indien dit gelijk zou zijn, gaan we kijken naar de gewonnen wedstrijden en 

nadien naar de verloren wedstrijden. Mocht dit nog allemaal gelijk zijn, zullen de gehaalde 

15en geteld worden. En als laatste zullen de verloren 15en geteld worden. 

Art.5 : De “kaatsen” 

a. Op de plaats waar de bal de laterale lijn overschrijdt, dit na 1 of meerdere stuiten, zal er 

op die hoogte een “kaats” opgetekend worden. 

b. Op de plaats waar de speler de bal na 2 stuiten of meer heeft tegengehouden, zal men 

een kaats optekenen. 

c. De scheidsrechter zal zelf instaan om de plaats van de “kaats” aan te duiden, dit waar de 

bal het veld lateraal heeft verlaten of waar de speler de bal heeft tegengehouden. 

d. Het team zal een “kaats” winnen (dit na een kampwissel) wanneer de bal de “kaats” 

voorbij is gegaan, zelf na 2 stuiten en door de tegenpartij niet is kunnen worden 

tegengehouden voor de “kaats”.  

e. Een team kan een kaats winnen wanneer het de bal voor de “kaats” tegenhoudt bij het 

terugslaan van het andere team. 

f. De plaats van de “kaats” is waar de bal stil ligt of de laterale lijn, na 1 stuit, is 

buitengegaan en niet op de positie van de speler, welke de bal als laatste heeft 

gespeeld. 

 

Art.6 : Afmetingen en ondergrond van het veld 

a. Herenveld (idem jeugd) : 

a. Lengte van het veld : 72 meter 

b. Breedte van het veld aan de achterlijn, waarin zich het opslagvlak bevindt : 19 meter 

c. Lengte van de achterlijn van het trapezium tot de middenlijn : 30 meter 

d. Lengte van de middenlijn tot de achterlijn : 42 meter 

e. Breedte van het veld aan de middenlijn : 8 meter 

f. Breedte van het veld aan de achterlijn : 10 meter 

g. Grootte opslagvlak : Lengte 5 meter en breedte 3 meter 

b. De ondergrond van het veld zal uit harde ondergrond bestaan. Gras of kunstgras zullen niet 

toegelaten worden.  
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