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1.

Inrichting
Volley Antwerpen richt in:
• De provinciale seniorcompetitie (nieuwe reeksnamen: Promo 1, Promo 2 en Promo 3)
• De jeugdcompetitie voor U19, U17, U15, U13 en U11 3 tegen 3
• De provinciale bekercompetitie: Beker van Antwerpen
De vier gewesten richten in:
• De gewestelijke seniorcompetitie
• De gewestelijke bekercompetitie: Beker gewest Antwerpen, Beker gewest Herentals, Beker
van Turnhout en Beker van Mol.
• Een competitie of tornooien U11 – spelvormen – en/of U9 indien er voldoende
inschrijvingen zijn.
Alle inrichtingen worden betwist volgens de internationale spelregels, behoudens afwijkingen
voorzien in dit reglement. De gewesten voorzien afzonderlijke reglementen voor hun gewestelijke
bekercompetitie en voor de competitie/tornooien U11 (andere spelvormen dan competitie van
Volley Antwerpen) en U9.
Bij inschrijving onderschrijft de club automatisch dit reglement, de administratiekosten- en
boetelijst en het homologatiereglement.
Dit reglement – Ontmoetingsreglement Volley Antwerpen – bestaat uit 12 hoofdstukken en
bijlagen.
De inrichting valt onder de bevoegdheid van de verantwoordelijken ontmoetingen, die bij alle
geschillen, ook deze die niet voorzien zijn in dit reglement, beslissingsrecht hebben.
Alle communicatie i.v.m. de competities dient gestuurd te worden naar de respectievelijke
verantwoordelijke ontmoetingen:
-

Provincie: p/a Luc Haesen, Niemandshoek 1 te 2290 Vorselaar
competitieleiding@volleyantwerpen.be
Gewest Antwerpen: p/a Bert Van den Brande, Molenbergstraat 66 te 2840 Rumst
bertvdb@telenet.be
Gewest Herentals: p/a Luc Haesen, Niemandshoek 1 te 2290 Vorselaar
competitieleiding@volleyantwerpen.be
Gewest Mol: p/a Wim Vleugels, Ispralaan 49 te 2400 Mol
competitieleider@volleygewestmol.be
Gewest Turnhout: p/a Davy Brosius, Dode Dreef 73 te 2360 Oud-Turnhout
brosiusdavy@hotmail.com

Voor alle communicatie i.v.m. de provinciale bekercompetitie: zie hoofdstuk 6 - provinciale
bekercompetitie.
De reglementen betreffende speler(s) zijn ook van toepassing voor speelster(s).
Bij ontstentenis van een juiste reglementering ter zake, wordt de reglementering van Volley
Vlaanderen of Volley Belgium gevolgd.
De mededelingen op de website van Volley Antwerpen en/of de gewesten hebben een officieel
karakter en zijn als dusdanig bindend.
Afwijkingen en uitzonderingen op het ontmoetingsreglement zijn mogelijk mits een gemotiveerde
beslissing van het bestuursorgaan van de respectievelijke inrichter.
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2.

Belangrijke data
Inschrijving competitie: uiterlijk op 15 mei 2021
Inschrijving provinciale bekercompetitie: uiterlijk op 20 mei 2021
De voorkalenders zijn voor 1 juni 2021 beschikbaar.
Opmaak kalender zonder administratiekosten: tot 30 juni 2021
Eerste competitieweekend: 18/19 september 2021
De competitie/beker mag starten vanaf: 21/22 augustus 2021
Laatste competitieweekend: 23/24 april 2022
Het seizoen start op 1 juni 2021 en eindigt op 31 mei 2022.
Beschermde data:
• Voor U11 en U13 tijdens de Voltis testen: zaterdag 2 oktober 2021 tot 15u00
• De dag van de finales van de Beker van België: 27 februari 2022 (datum onder voorbehoud)
• Voor U11 tijdens de provinciale eindronden 2-2: zondag 13 maart 2022
• De dagen van de finales van de Beker van Antwerpen, in principe steeds op paaszaterdag en
paasmaandag: 16 april 2022 en 18 april 2022
• De dagen van de gewestelijke bekerfinales
• Er kunnen data bijkomen door beslissingen van Volley Belgium, Volley Vlaanderen en/of
Volley Antwerpen.
• De bevoegde competitieleider(s) kan (kunnen) uitzonderingen toestaan.
Bekerweekends (dan hebben bekerwedstrijden voorrang op alle provinciale en gewestelijke
competitiewedstrijden; in volgorde hebben de Vlaamse bekerwedstrijden, de provinciale
bekerwedstrijden en de gewestelijke bekerwedstijden voorrang op elkaar):
• 11/12 september 2021 – wedstrijdakkoorden voor 1 augustus 2021
• 6/7 november 2021 – wedstrijdakkoorden voor 7 oktober 2021
• 18/19 december 2021 – wedstrijdakkoorden voor 19 november 2021
• 5/6 februari 2022 – wedstrijdakkoorden voor 10 januari 2022
• 5/6 maart 2022 – wedstrijdakkoorden voor 15 februari 2022
• Provinciale bekerfinale op zaterdag 16 april 2022 voor: meisje U11, jongens U13, meisjes
U15, jongens U17, meisjes U19 en seniors heren
• Provinciale bekerfinale op maandag 18 april 2022 voor: jongens U11, meisjes U13, jongens
U15, meisjes U17, jongens U19 en seniors dames
Data ter info:
• Uitzonderlijk terug een Ipjot in augustus: zaterdag 28 augustus in Roeselare voor 2008-2009
• Ipjot januari: zondag 2 januari 2022 in Antwerpen voor 2009-2010
• Ipjot mei: zondag 8 mei 2022 in Limburg voor 2009-2010
Dit reglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Volley Antwerpen op 18 maart
2021.
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3. Organisatie van de competitie
3.1. Inleiding
Het kampioenschap omvat alle wedstrijden betwist tijdens eenzelfde seizoen in de jeugdcompetitie, de
provinciale en gewestelijke seniorreeksen, inclusief eventuele eindronden en testwedstrijden.
Zie ook hoofdstuk 2: belangrijke data.
De voorkalenders worden op de website gepubliceerd, waarna de clubs de tijd krijgen om in onderling
overleg wijzigingen via de clubadministratie door te geven.

3.2. Deelname van clubs aan het kampioenschap
Inschrijving voor deelname aan het kampioenschap wordt slechts aanvaard wanneer de club administratief
en financieel in regel is t.o.v. Volley Belgium, Volley Vlaanderen, Volley Antwerpen en het betrokken
gewest.
De voor het kampioenschap ingeschreven ploegen van een club die op 15 augustus volgend op de dag van
inschrijving, administratief of financieel niet in orde is tegenover Volley Belgium, Volley Vlaanderen, Volley
Antwerpen of het gewest worden niet tot het kampioenschap toegelaten.
Een club kan met meerdere seniorsploegen aantreden in eenzelfde provinciaal of gewestelijk niveau. Per
reeks kunnen maximum 2 ploegen van dezelfde club ondergebracht worden.
Uitzonderingen:
- Onbeperkt aantal in de laagste reeksen van elke gewestelijke competitie
- Onbeperkt aantal in alle reeksen van de gewestelijke competities van Mol en Turnhout.
Deze ploegen spelen ten laatste op het derde weekend van de heen- en terugronde tegen elkaar.
Het inschrijvingsgeld voor het kampioenschap wordt aan de club gefactureerd per ploeg spelend in:
- Provinciale seniorcompetitie (Promo 1, Promo 2 en Promo 3): € 15,00
- Jeugdcompetitie: € 5,00
- Gewestelijke competitie Antwerpen: € 85,00
- Gewestelijke competitie Herentals: € 90,00
- Gewestelijke competitie Turnhout: € 45,00
- Gewestelijke competitie Mol: € 0,00
Ingeval van forfait vóór aanvang van de competitie, wordt het inschrijvingsgeld toch gefactureerd.
De kosten voor de scheidsrechters, wedstrijd- en verplaatsingsonkosten, worden gedragen door de clubs.
Voor de reeksen waarvoor een officiële scheidsrechter wordt aangeduid, wordt op het einde van het
kampioenschap een compensatierekening gemaakt per seniorafdeling. De rekening van de clubs wordt,
afhankelijk van de uitgaven, gedebiteerd of gecrediteerd (niet van toepassing in het Gewest Mol).

3.3. Onvoorziene afwezigheid van een ploeg voor een wedstrijd
Een ploeg, die door overmacht tijdens de verplaatsing niet tijdig kan aanwezig zijn voor het betwisten van
haar wedstrijd, is verplicht binnen de 2 werkdagen een officieel bewijs te sturen aan de verantwoordelijke
ontmoetingen.

3.4. Forfait
Algemene schikkingen
Alle vormen van forfait, zoals hieronder beschreven, worden bestraft met de voorziene boete.
De facturatie gebeurt door Volley Antwerpen of het betrokken gewest.
Onderstaande opsomming is niet limitatief.

3.4.1. Opgelegd forfait
Forfait wordt in volgende gevallen door de competitieleiding uitgesproken, de voorziene boete
‘opgelegd forfait’ wordt toegepast.
a.
De ploeg die spelers laat deelnemen aan de wedstrijd, die niet speelgerechtigd zijn (verder
in dit reglement wordt ook de term ‘onrechtmatige deelname’ gebruikt).

OR 2021 – 2022

8

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Het terrein of het spelmateriaal is strijdig met de reglementeringen (Internationale
volleybal spelregels, dit ontmoetingsreglement of het homologatiereglement).
Indien een ploeg weigert te spelen op een door de competitieleiding aangeduide datum,
uur en locatie.
Wanneer op het in de kalender vastgesteld uur het terrein of het spelmateriaal niet
speelklaar is. Het voorgaande is niet van toepassing in zoverre het terrein bezet is door een
aan gang zijnde volleybalwedstrijd en indien art. 3.5.3 gerespecteerd wordt, of indien
overmacht aangetoond kan worden.
Wanneer een ploeg vrijwillig een aan de gang zijnde wedstrijd staakt.
Wanneer een wedstrijd gespeeld wordt op een ander tijdstip of een andere locatie dan
voorzien (forfait voor beide ploegen).
Wanneer een ploeg in een onrechtmatige samenstelling speelt.
Wordt door de tegenstrever of de verantwoordelijke ontmoetingen het bewijs geleverd dat
valse verklaringen en/of onechte gegevens aan de basis liggen van het tot stand komen van
een akkoord i.v.m. een wedstrijdwijziging, kan de in gebreke bevonden ploeg bestraft
worden met forfait.

Deelname aan het spel van speelgerechtigden die niet op het wedstrijdblad staan, zal geen forfait
met zich meebrengen, doch enkel het verlies voor de in gebreke zijnde ploeg van de setpunten zo de
overtreding in de loop van een set werd vastgesteld (geen enkele sanctie van zodra de wedstrijd
geëindigd is).

3.4.2. Algemeen forfait
3.4.2.1. Algemeen forfait vóór aanvang van het kampioenschap.
Een ploeg ingeschreven voor het kampioenschap verplicht er zich toe deel te nemen aan de competitie.
Weigert de ploeg te starten, wordt ze bestraft met algemeen forfait.

3.4.2.2. Algemeen forfait tijdens het kampioenschap.
Een ploeg die gedurende het verloop van het kampioenschap drie wedstrijden forfait geeft of oploopt,
wordt bestraft met algemeen forfait.
Een ploeg die forfait oploopt met het doel een andere ploeg te bevoordelen of een andere ploeg nadeel te
berokkenen, kan door de competitieleiding bestraft worden met algemeen forfait.

3.4.2.3. Gevolg bij algemeen forfait.
Bij algemeen forfait wordt de ploeg uit competitie genomen en als laatste van haar reeks geplaatst. De
uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden vernietigd en de rangschikking aangepast. Op het einde
van het kampioenschap wordt de ploeg verwezen naar de laagste reeks van het gewest van oorsprong.

De voorziene boete wordt toegepast.
3.4.3.

Verwittigd forfait.
Wanneer een ploeg minstens drie kalenderdagen vóór de vastgelegde wedstrijd de verantwoordelijke
ontmoetingen schriftelijk verwittigt van een forfait, zal deze de betrokken partijen verwittigen.
De boete F3 of F4 ‘verwittigd forfait’ wordt opgelegd, de tegenstrever ontvangt de voorziene vergoeding.

3.4.4.

Niet-verwittigd forfait
Bij een niet verwittigd forfait wordt de boete F5 of F6 ‘niet verwittigd forfait’ opgelegd. De tegenstrever
ontvangt de voorziene vergoeding.
Wanneer een ploeg zich met minder dan 6 spelers (minder dan 4 bij U13, minder dan 3 bij U11)
aanbiedt voor het spelen van de wedstrijd, is dit eveneens een niet-verwittigd forfait.

3.5. Aanvangsuren en speeldagen
3.5.1. Aanvangsuren en speeldagen:
Op zaterdag: tussen 09u30 en 20u30
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Op zondag: tussen 09u30 en 18u00
Op feestdagen die niet op zaterdag vallen: tussen 09u30 en 18u00
Bijkomend voor gewest Mol: vrijdag vanaf 20u00
De verantwoordelijke ontmoetingen kan uitzonderingen toestaan.

3.5.2. Bekerweekends.
Op data voorbehouden voor het bekerkampioenschap wordt voorrang verleend aan bekerwedstrijden
(Vlaamse beker voorrang op provinciale en gewestelijke beker, provinciale beker voorrang op gewestelijke
beker).

3.5.3. Tijd tussen twee wedstrijden
Voor alle afdelingen en in zalen waarin meerdere ploegen op hetzelfde terrein spelen, dient tussen het
aanvangsuur van 2 opeenvolgende wedstrijden een tijdspanne van minimum 2u00 voorzien te worden.
Indien het echter gaat om een wedstrijd van een andere federatie dient een tijdspanne van 3u00 voorzien
te worden.

3.5.4. Beschermde data
Ter promotie van bepaalde organisaties mogen de clubs geen wedstrijden, clinics of tornooien plannen
en/of spelen op beschermde data. Zie ook hoofdstuk 2 – belangrijke data.

3.6.

Kalenderwijzigingen
Geen enkele officiële wedstrijd kan uitgesteld of afgelast worden, behalve bij beslissing van de
verantwoordelijke ontmoetingen of door de aanwezige scheidsrechter. Er kan uitstel worden toegestaan of
bevolen worden omwille van de lage temperatuur (zie homologatiereglement).
Uitstel wordt slechts toegestaan nadat alle andere mogelijkheden uitgeput zijn, zoals ander uur, ander
terrein, omdraaien van de wedstrijd.
Een ploeg die door omstandigheden niet over haar zaal kan beschikken dient het bewijsmateriaal hiervan
bij de aanvraag te voegen. De verantwoordelijke ontmoetingen behoudt nochtans het soevereine
beslissingsrecht.
Voor uur- of dag wijzigingen is het akkoord van de tegenstrever vereist.
Voor zaalwijziging is het akkoord van de tegenstrever niet vereist.
De verantwoordelijke ontmoetingen kan een ploeg verplichten 2 wedstrijden te spelen in een weekend.

3.6.1. Te volgen procedure.
De hieronder beschreven procedure dient gevolgd te worden voor alle provinciale en gewestelijke senioren jeugdwedstrijden.
a) Iedere aanvraag tot wijziging voor de provinciale competities moet elektronisch via de Volley
Vlaanderen-website (Volley Admin) minstens 42 kalenderdagen vóór de oorspronkelijk geplande
ontmoeting of de voorgestelde wijziging ingeval deze vroeger valt dan de oorspronkelijke datum verstuurd
worden.
Voor de gewestelijke senior en alle jeugdcompetities waar geen scheidsrechter(s) worden aangeduid door
de provinciale of een gewestelijke scheidsrechterscommissie is dit 21 dagen.
Aanvragen die later toekomen worden als laattijdige aanvragen beschouwd.
Er worden geen aanvragen toegestaan minder dan 7 dagen voor de te spelen wedstrijd tenzij wegens
onvoorziene omstandigheden (te beoordelen door de verantwoordelijke ontmoetingen).
Alle aanvragen worden door de tegenstrever binnen de 7 dagen volgend op de ontvangstdatum
beantwoord.
Indien de betrokken ploeg niet antwoordt binnen de 7 dagen wordt dit stilzwijgen aanzien als akkoord.
b) Een wijziging wordt via de Volley Vlaanderen-website door een daartoe bevoegd persoon (voorzitter,
secretaris of ander bevoegd persoon) aangevraagd.
De club die een wijziging aanvraagt, binnen de gestelde termijn zoals in a) vermeld, dient de reden van de
wijziging te vermelden op de aanvraag. Zij moet het bewijs van de gegronde reden binnen de 5 dagen laten
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geworden aan de verantwoordelijke ontmoetingen. Enkel na ontvangst ervan kan een wijziging worden
goedgekeurd.
Alleen na bevestiging door de verantwoordelijke ontmoetingen aan beide partijen worden de wijzigingen
definitief, mits een strikte opvolging van de voorgeschreven procedure. (Zie Volley Vlaanderen-website).
Ingeval van overmacht, te beoordelen door de verantwoordelijke ontmoetingen, kan een wedstrijd steeds
worden verplaatst. Kan door beide ploegen geen geschikte datum worden vastgesteld (binnen de 10
dagen), dan heeft de verantwoordelijke ontmoetingen beslissingsrecht.
Er kunnen geen seniorwedstrijden worden uitgesteld omwille van jeugdwedstrijden (zowel beker- als
competitiewedstrijden).
Voor competitie- en bekerwedstrijdwijzigingen worden de voorziene administratiekosten aangerekend.
Tijdens volgende periodes worden geen administratiekosten aangerekend voor competitiewedstrijden:
- Kalenderopmaak na bekendmaking van de voorlopige kalender einde mei/begin juni
- Voor clubs die betrokken zijn bij een nacompetitie: vanaf de kalender beschikbaar is tot en met het
eerste weekend van de nacompetitie.
De verantwoordelijke ontmoetingen zal ten gepaste tijde de juiste data communiceren.

3.7.

Uitstel van wedstrijden door afwezigheid van geselecteerde spelers
Indien één of meerdere spelers voor wedstrijden van een nationale, Vlaamse of provinciale selectie worden
opgeroepen op de vooravond van of op de dag van de voorziene wedstrijd van hun club, kan op vraag van
de club door de verantwoordelijke ontmoetingen uitstel verleend worden.
Voor deze aanvragen worden geen administratiekosten aangerekend. In gezamenlijk overleg met de
tegenstrever wordt een nieuwe datum vastgelegd, die dan door de verantwoordelijke ontmoetingen wordt
bekrachtigd.
Wordt er tussen de partijen geen overeenkomst bereikt, dan bepaalt de verantwoordelijke ontmoetingen
zelf een datum.
Tijdens de ipjot-weekends dienen de clubs hun geselecteerden vrij te geven.

3.8.

Rangschikking – regeling stijgen en dalen

3.8.1. Puntentelling
Een ploeg die een wedstrijd wint met 3-0 of 3-1 krijgt 3 punten. Een ploeg die een wedstrijd wint met 3-2
krijgt 2 punten. Een ploeg die een wedstrijd verliest met 2-3 krijgt 1 punt. Een ploeg die een wedstrijd
verliest met 1-3 of 0-3 krijgt geen punten. Een ploeg die een wedstrijd verliest met forfait krijgt -1 punt.

3.8.2. Rangschikking
De ploeg die de meeste punten behaalt, wordt als eerste gerangschikt.
Ingeval van gelijkheid van punten wordt, achtereenvolgens rekening gehouden met:
- het aantal gewonnen wedstrijden,
- het quotiënt, verkregen door het delen van de gewonnen sets door de verloren sets.
Wanneer het gaat om een titel of/en een plaats van een mogelijke stijger of daler, telt bij blijvende
gelijkheid het resultaat van de onderlinge wedstrijden. Indien het aantal gewonnen en verloren sets
hetzelfde zijn, telt het puntenquotiënt van elke wedstrijd afzonderlijk. Het puntenquotiënt wordt verkregen
door het delen van de punten “voor” door de punten “tegen”. De ploeg met de hoogste puntencoëfficiënt
wordt als hoogste gerangschikt.

3.8.3. Vaste stijgers
Vaste stijgers zijn verplicht te stijgen naar een hogere reeks. Bij weigering daalt de ploeg naar het gewest
waartoe het stamnummer van de club behoort. Indien een ploeg uit een gewest weigert te promoveren
daalt ze naar de laagste reeks van hun gewest.
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3.8.4. Bijkomende stijgers
Tot 25 mei zijn de ploegen verplicht te stijgen naar een hogere reeks in volgorde van de eindrangschikking
na de reguliere competitie, uitgezonderd de vaste dalers. Bij weigering daalt de ploeg naar het gewest
waartoe het stamnummer van de club behoort. Indien een ploeg uit een gewest weigert te promoveren
daalt ze naar de laagste reeks van hun gewest.
Een bijkomende daler heeft voorrang op een bijkomende stijger.

3.8.5. Testwedstrijd(en)
Een ploeg die niet deelneemt aan een wedstrijd voor bijkomende stijgers zal niet als eerste in aanmerking
komen voor promotie.
Een ploeg die niet deelneemt aan een wedstrijd voor bijkomende dalers, daalt als eerste naar een lagere
reeks.

3.8.6. Vaste stijgers/dalers provincie
Heren
stijgen
dalen

Promo 1
1
2

Promo 2
2
4

Promo 3
4
4

1e gew
4

Dames
stijgen
dalen

Promo 1
1
2

Promo 2
2
4

Promo 3
4
4

1e gew
4

Bijkomende dalers zijn mogelijk afhankelijk van het aantal dalers van een hogere reeks.
Bijkomende stijgers zijn mogelijk afhankelijk van het aantal stijgers van een hogere reeks.
Heren/Dames Promo 1: bijkomende dalers zijn mogelijk afhankelijk van het aantal dalers van Nationale.
Heren/Dames Promo 2: er worden testwedstrijden gespeeld voor het bepalen van de volgorde van
eventueel bijkomende stijgers tussen de 2de en eventueel 3de geplaatsten van beide reeksen. Deze
wedstrijden worden gespeeld met heen en terug wedstrijden.
Heren/Dames Promo 2: er worden testwedstrijden gespeeld voor het bepalen van de volgorde van
eventueel bijkomende dalers naar Promo 3 tussen de 9de en 10de geplaatsten van beide reeksen. Deze
wedstrijden worden gespeeld met heen en terug wedstrijden.
Heren/Dames Promo 3: er worden testwedstrijden gespeeld voor het bepalen van de volgorde van
eventueel bijkomende stijgers tussen de 3de en eventueel 4de geplaatsten van beide reeksen. Deze
wedstrijden worden gespeeld met heen en terug wedstrijden.
Heren/Dames Promo 3: er worden testwedstrijden gespeeld voor het bepalen van de volgorde van
eventueel bijkomende dalers naar het gewest waartoe het stamnummer van de ploeg behoort tussen de
9de en 10de geplaatsten van beide reeksen. Deze wedstrijden worden gespeeld met heen en terug
wedstrijden.
Van de hierboven beschreven regeling voor stijgen en dalen kan afgeweken worden voor de reeksen die
niet uit 12 ploegen bestaan. Alle clubs worden hiervan tijdig ingelicht.
Deelname aan de testwedstrijden is niet verplicht en heeft geen gevolgen.
Ploeg uit reeks A speelt in theorie eerst thuis.
Indien beide ploegen elk een wedstrijd wint en het aantal gewonnen en verloren sets hetzelfde zijn, wordt
een bijkomende set gespeeld, welke aanvangt uiterlijk 15 min na het beëindigen van de terugwedstrijd (zie
bijlage: protocol bijkomende set).
Indien forfait wordt gegeven voor de heenwedstrijd, wordt automatisch forfait opgelegd voor de
terugwedstrijd.
Kosten ten laste zoals in de competitie. De kosten maken geen deel uit van de compensatiekas van de
betrokken reeksen.
Wedstrijden dienen gespeeld te worden ten laatste tijdens het weekend van 8 mei 2021.
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Indien een reeks onvolledig is (minder dan 12 ploegen), zal aan een vaste daler gevraagd worden om de
reeks volledig te maken. De modaliteiten worden bepaald door de verantwoordelijke ontmoetingen.

3.8.7. Vaste stijgers/dalers gewest Antwerpen
Heren
stijgen
dalen

1e Gewest
1
2

2e Gewest
2

Dames
stijgen
dalen

1e Gewest
1
2

2e Gewest
2
2

3e Gewest
2

Bijkomende dalers voor 1e gewest:
Bijkomende dalers zijn mogelijk afhankelijk van het aantal dalers van Promo 3.
Dames 2de Gewest: bijkomende dalers zijn mogelijk afhankelijk van het aantal dalers van 1e gewest.
In Dames 2de Gewest spelen de 2des testwedstrijden met heen- en terugwedstrijd.
Deelname aan de testwedstrijden is niet verplicht, niet-deelname heeft geen gevolgen. Indien beide
ploegen geen testwedstrijden willen spelen, zal het lot beslissen.
Ploeg uit reeks A speelt in theorie eerst thuis.
Indien beide ploegen elk een wedstrijd wint en het aantal gewonnen en verloren sets hetzelfde zijn, wordt
een bijkomende set gespeeld, welke aanvangt uiterlijk 15 min na het beëindigen van de terugwedstrijd (zie
bijlage: protocol bijkomende set).
Indien forfait wordt gegeven voor de heenwedstrijd, wordt automatisch forfait opgelegd voor de
terugwedstrijd.
Kosten ten laste zoals in de competitie. De kosten maken geen deel uit van de compensatiekas van de
betrokken reeksen.

3.8.8. Vaste stijgers/dalers gewest Herentals
Heren
stijgen
dalen

1e Gewest
1
-

2e Gewest
-

Dames
stijgen
dalen

1e Gewest
1
2

2e Gewest
2
-

Deelname aan diverse eindronden is niet verplicht.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan een reeks 2 de en 3de gewest worden ingericht.
Een ploeg kan niet promoveren indien er al 2 ploegen van dezelfde club in de hogere reeks spelen.
Indien een kampioen van eerste gewest weigert te promoveren naar de provinciale afdelingen, zal
geen enkele ploeg (van dezelfde sectie) van de club waartoe deze ploeg behoort, de 2 volgende
competitiejaren mogen promoveren naar de provinciale reeksen. Bovendien wordt er een financiële
sanctie opgelegd van 750 euro.
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3.8.9. Vaste stijgers/dalers gewest Mol
Heren
1e Gewest
Stijgen
1
Dames
1e Gewest
2e Gewest
Stijgen
1
2
Dalen
1
Bijkomende dalers voor Heren en Dames 1e gewest zijn mogelijk afhankelijk van het aantal dalers van
Promo 3.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de verantwoordelijke ontmoetingen in samenspraak
met het gewestbestuur beslissen om bijkomende stijgers of dalers aan te duiden, testwedstrijden te
laten spelen, bijkomende reeksen in 1ste en 2de Gewest en/of een 3de Gewest in te richten."
Indien een kampioen van eerste gewest weigert te promoveren naar de provinciale afdelingen, zal
geen enkele ploeg (van dezelfde sectie) van de club waartoe deze ploeg behoort, de 2 volgende
competitiejaren mogen promoveren naar de provinciale reeksen. Bovendien wordt er een financiële
sanctie opgelegd van 750 euro.

3.8.10. Stijgers/dalers gewest Turnhout
Promo 3

0d

1d

2d

3d

4d

H1

1s

1s

1s

1s

1s

D1

1s

1s

1s

1s

1s

2d

2d

3d

4d

5d

3s

2s

2s

2s

2s

2d

2d

3d

4d

5d

3s

2s

2s

2s

2s

D2
D3
•
•
•

•

Er mogen meerdere ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks aantreden.
Afhankelijk van de competitie in Promo 3 heren en dames zijn er mogelijk bijkomende
stijgers en dalers. Bijkomende dalers worden eerst opgevist.
Damescompetitie: na de competitie wordt in 2de en in 3de gewest een eindronde gespeeld
voor eventueel bijkomende stijgers. Eventueel zullen de 9de en 10de van dames 2de gewest
ook een eindronde spelen voor eventueel bijkomende dalers.
De kampioenen van dames 2de en 3de gewest spelen in de eindronde om de titel van
algemeen kampioen.
Herencompetitie: wanneer er in het gewest Turnhout, rekening houdende met vaste en
bijkomende stijgers en dalers, 17 of meer herenploegen ingeschreven zijn, wordt er ook een
reeks heren 2de gewest ingericht.
Er wordt dan rekening gehouden met de x laatste ploegen uit de eindrangschikking van het
voorbije seizoen, en:
- bij 17 ploegen: 11 in H1G en 6 in H2G
- bij 18 ploegen: 12 in H1G en 6 in H2G
- bij 19 ploegen: 12 in H1G en 7 in H2G
- enzovoort
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3.8.11. Bijkomende stijgers uit de gewesten
Indien meerdere ploegen uit de verschillende 1ste gewesten heren en/of dames willen promoveren
als bijkomende stijger, zal er een testwedstrijd of een tornooi gespeeld worden om de volgorde van
bijkomende stijgers te bepalen.

3.9.

Afwezigheid competitieleider
Bij afwezigheid van de verantwoordelijke ontmoetingen kan men zich wenden tot:

-

voor provincie:

dhr. Emiel Naets, Tuindijk 102, 2223 Schriek,
Tel: 015 23 51 93.
E-mail: emiel.naets@skynet.be

-

voor gewest Antwerpen:

Mevr. Lucia Vangramberen, Mechelsesteenweg 56 bus 2,
2640 Mortsel,
Tel: 0498 41 22 78.
E-mail: lucia.volley-bal@telenet.be

-

voor gewest Herentals:

dhr. Paul Boeckx, Uitbreidingsstraat 42, 2260 Oevel,
Tel: 014 23 44 34.
E-mail: paul.boeckx1@telenet.be

-

voor gewest Turnhout:

dhr. Steve Boeckx, Ruiten 35, 2300 Turnhout
Tel: 0486 43 64 89
E-mail: steve.boeckx@telenet.be

-

voor gewest Mol:

Mevr. Carine Geukens, Mgr. Cruysberghlaan 34, 2450 Meerhout,
Tel: 014 86 64 10
E-mail: geukenscarine@telenet.be
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4.

Verloop van de wedstrijd

4.1.

Deelname van personen aan wedstrijden

4.1.1. Ledenbestand Volley Vlaanderen
Alvorens aan een wedstrijd deel te nemen, dient elke deelnemer geregistreerd te zijn in het ledenbestand
van de Volley Vlaanderen en te beschikken over de vereiste lidkaart, geldig voor het lopende seizoen.
De scheidsrechter noteert iedere afwijking in verband met de ontbrekende documenten op het
wedstrijdblad, of onder de rubriek “comments” indien het om het elektronisch wedstrijdblad gaat, zodat de
voorziene sancties kunnen toegepast worden. De scheidsrechter noteert de naam, de voornaam en de
geboortedatum van de betrokken deelnemer(s).
Bij gebruik van het papieren wedstrijdblad dient elke betrokken deelnemer op het wedstrijdblad zijn
handtekening te plaatsen als bevestiging van de juistheid van de gegevens en hij aangesloten is bij Volley
Vlaanderen.
Bij gebruik van het elektronisch wedstrijdblad kan een speler enkel ingeschreven worden als zijn/haar
lidnummer gekend is. Indien het lidnummer van een speler niet gekend is, kan gebruikt gemaakt worden
van een papieren wedstrijdblad in plaats van het elektronisch wedstrijdblad.

4.1.2. Club van aansluiting
Spelers mogen enkel deelnemen aan het spel bij hun club van aansluiting.

4.1.3. Jeugdspeler in seniorwedstrijden
Jeugdspelers U13 en jonger zijn niet speelgerechtigd om deel te nemen aan seniorwedstrijden.

4.1.4. Lidkaarten
Zie ook de reglementen van Volley Vlaanderen ter zake (deel 5 – Administratieve bepalingen).
Een lid dat in het bezit is van een lidkaart, afgeleverd door Volley Vlaanderen mag deelnemen,
respectievelijk als speler of officieel, aan de provinciale en gewestelijke competitie. Soorten
lidkaarten van Volley Vlaanderen:
-

-

-

-

De lidkaart indoor spelend (op lidkaart staat: speler)
De spelerslidkaart geeft speelgerechtigdheid zowel indoor als outdoor en laat toe om de taak
van officieel uit te voeren. Officiëlen zijn o.a.: bestuurder, scheidsrechter, markeerder,
terreinafgevaardigde. Dokter en kinesist moet apart aangevraagd worden (document medisch
kader).
De lidkaart indoor niet-spelend (op lidkaart staat: niet-speler)
De lidkaart indoor niet-spelend laat de houder toe de taak van officieel uit te voeren.
De lidkaart indoor niet-spelend – recreant (op lidkaart staat: niet-speler recreant)
De lidkaart indoor niet-spelend-recreant laat de houder toe de taak van officieel uit te voeren en
aan een wedstrijd in de gewestelijke competitie deel te nemen als speler.
De lidkaart individueel
Een lidkaart van individueel laat de houder toe de taak van officieel, uitgezonderd de functie van
terreinafgevaardigde, uit te voeren.
De lidkaart outdoor
Deze spelerslidkaart geeft speelgerechtigdheid outdoor.
De lidkaart recreatie (op lidkaart staat: recreant)
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Voor deelname aan het spel in de provinciale senior- en jeugdcompetitie is een lidkaart type ‘speler’
vereist.
De recreatielidkaart is toegelaten voor:
- Spelers en speelsters die uitkomen in de gewestelijke seniorcompetities.
- Officiëlen van de club in de gewestelijke en de provinciale competities (markeerder, terreinafgevaardigde).
- Aspirant-kernspelers (seniors) in de provinciale competities die minder dan vier maal effectief hebben
deelgenomen aan het spel van een provinciale ploeg.
- Jeugdscheidsrechter.
De recreatielidkaart is nooit toegelaten voor jeugdspelers.
Elke wijziging aan de gegevens van de lidkaart(en) of verlies ervan, houdt de verplichting in dit document te
vervangen.
Bij wijzigingen aan de lidkaart (bijvoorbeeld het niveau of een andere aanpassing) dient de competitieleider
ingelicht te worden zodat bij het niet tijdig terugsturen door de Volley Vlaanderen de voorziene boete niet
wordt toegepast (slechts 1x geldig per aanvraag).

4.1.5. Vereenzelviging
Vereenzelviging moet met:
- de lidkaart voor het lopende seizoen, uitgereikt door Volley Vlaanderen
- of de lidkaart voor het lopende seizoen, door speler afgedrukt
- of de lidkaart voor het lopende seizoen, digitaal (bvb op smartphone)
- of de spelerslijst met foto’s
- of de niet vervallen identiteitskaart
- of het niet vervallen rijbewijs
- of de niet vervallen internationale pas
- of het niet vervallen bewijs van verlies van de identiteitskaart, afgeleverd door de officiële
instantie
Een document zonder foto kan niet gebruikt worden voor vereenzelviging.
Indien geen van deze documenten aanwezig is, mag als spelend lid niet deelgenomen worden aan de
wedstrijd. Wanneer de speler toch deelneemt, is dit een onrechtmatige deelname.

4.1.6. Onrechtmatige deelname
Inbreuken op bepalingen van artikels 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 of 4.1.5 door een speler is een
onrechtmatige deelname.

4.1.7. Deelname van spelers met andere nationaliteit
Er is geen beperking op het aantal spelers van een andere nationaliteit in onze provinciale en gewestelijke
competities.

4.1.8. Officiëlen
Officiëlen kunnen tijdens een wedstrijd slechts één functie uitoefenen. Zij dienen in het bezit te zijn van de
vereiste lidkaart, geldig voor het lopende seizoen.
Zij dienen op de daarvoor voorziene plaats op het officiële wedstrijdblad in drukletters te worden vermeld
of geselecteerd te worden bij gebruik van het elektronisch wedstrijdblad.
Een coachlicentie is vereist bij competitiewedstrijden in volgende reeksen:
- Promo 1 en Promo 2
- Jeugd U19, U17, U15, U13 en U11
De reglementering van Volley Belgium dient gevolgd te worden.
https://www.volleybelgium.be/category/reglementen/
Er kan enkel een assistent-coach zijn als er een coach is. De assistent-coach mag tijdens de wedstrijd de
coach wel vervangen zoals voorzien in de Internationale Volleybal Spelregels.
Een 2e assistent-coach is toegelaten.
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4.2. Bepalingen voor kernspelers
4.2.1. Kernspelers in de seniorcompetitie
Zie definitie van kernspeler in het laatste hoofdstuk.
Een kernspeler is niet speelgerechtigd om deel te nemen aan het spel van een lagere ploeg.
Een kernspeler mag deelnemen aan het spel van een hogere ploeg. Vanaf het moment dat de speler een
4de keer deelneemt aan het spel in een competitiewedstrijd van dezelfde hoger gequoteerde ploeg, wordt
hij beschouwd als een kernspeler van die ploeg en kan hij dus niet meer aantreden voor de lager
gequoteerde ploeg.
Jeugdspelers die in de nationale reeksen deelnemen aan wedstrijden, worden voor de provinciale en
gewestelijke seniorcompetitie aanzien als kernspeler vanaf de vierde deelname aan het spel van een ploeg
in de nationale reeksen.
De verantwoordelijke ontmoetingen van Volley Antwerpen en de gewesten beschouwen de jeugdspeler
dus als kernspeler van de hoogste ploeg waar hij minstens vier keer deelneemt aan het spel, ook als dit een
ploeg is in een nationale reeks.
Wordt niet in aanmerking genomen voor het bepalen van kernspelers: de deelname aan het spel van de
reservewedstrijd (wedstrijden in Nationale 3).
Jeugdspelers kunnen in de nationale en divisie reeksen wel gebruik maken van de regeling ‘onbeperkt
vlotten’ zoals voorzien in het competitiereglement van Volley Belgium.

4.2.2. Beperkt vlotten van jeugdspelers
In de provinciale en gewestelijke seniorcompetitie mogen jeugdspelers beperkt vlotten onder
volgende voorwaarden:
- Ze mogen:
o ofwel onbeperkt deelnemen aan het spel van de onmiddellijk lager gequoteerde ploeg ten
opzichte van de ploeg waar ze kernspeler zijn.
o Ofwel onbeperkt deelnemen aan het spel van eenzelfde lager gequoteerde ploeg
maximum 3 niveaus lager dan de ploeg waarin de speler kernspeler is.
- Door de eerste deelname aan het spel van een lager gequoteerde ploeg nadat de jeugdspeler
kernspeler geworden is, kan er niet meer bij een andere lager gequoteerde ploeg gespeeld worden.
- Wanneer jeugdspelers in de loop van het seizoen kernspeler worden van een hogere ploeg:
o moet er zoals hiervoor beschreven terug een keuze gemaakt worden tussen de in
aanmerking komende lager gequoteerde ploegen
o moeten zij onmiddellijk opnieuw voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.
De lager gequoteerde ploeg waar de kernspeler meespeelt, kan dus enkel veranderen wanneer de
jeugdspeler kernspeler wordt in een andere ploeg
- Jeugdspelers die voor 1 maart van het lopende seizoen geen drie deelnames aan het spel hebben van
een lagere ploeg zoals bepaald in vorige voorwaarden, mogen tijdens de vier laatste
competitiewedstrijden van die ploeg niet deelnemen aan het spel.
- Jeugdspelers mogen niet (beperkt) vlotten tussen twee seniorploegen die in dezelfde reeks spelen.
- Per weekend (vrijdag tot en met zondag) mogen jeugdspelers maximaal bij twee seniorploegen
deelnemen aan het spel, onafgezien ze bij een seniorploeg kernspeler zijn of niet.
Bij inbreuken zal de laagste ploeg gesanctioneerd worden wegens het opstellen van een nietspeelgerechtigde speler. Evenwel, bij een eerste inbreuk leidt dit voor de lagere ploeg niet tot opgelegd
forfait, maar tot het verlies van de wedstrijd met 3-0 (0-3). De competitieleiding brengt de club hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte.
Zie ook voorbeelden in de bijlagen.

4.2.3. Spelen na inactiviteit
Een kernspeler die als gevolg van een kwetsuur of om een andere reden, uitgezonderd schorsing als speler,
ten minste vier achtereenvolgende competitiewedstrijden van zijn ploeg, forfaits inbegrepen, niet
deelneemt aan het spel, mag in om het even welke lager gequoteerde ploeg van zijn club deelnemen aan het
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spel. Als hij daarna deelneemt aan het spel in een hoger gequoteerde ploeg, wordt hij vanaf de eerste
wedstrijd dat hij deelneemt aan het spel, kernspeler van die ploeg.
Een club die hiervan gebruik wenst te maken, dient de provinciale en gewestelijke competitieleiders
schriftelijk in te lichten ten laatste de week voor de betrokken kernspeler in een lager gequoteerde ploeg
deelneemt aan het spel. Van deze mogelijkheid kan men slechts gebruik maken zolang nog tenminste vijf
competitiewedstrijden moeten betwist worden door de ploeg waar de speler gaat deelnemen aan het spel.

4.3.

Libero’s
Spelen met of zonder libero’s is enkel toegelaten in volgende samenstelling:
•
•
•
•

6 spelers: 0 libero’s
7 spelers: 0 of 1 libero
8, 9, 10 ,11 of 12: 0, 1 of 2 libero’s
13 of 14 spelers: verplicht 2 libero’s

Wordt er in een andere samenstelling gespeeld, wordt dit als een onrechtmatige samenstelling
beschouwd.
Spelen met meer dan 12 spelers en 2 libero’s, is eveneens een onrechtmatige samenstelling.
4.4.

Wedstrijdblad

4.4.1. Algemeen
Bij alle wedstrijden waar een markeerder verplicht is, wordt gebruik gemaakt van het elektronisch
wedstrijdblad. Indien het elektronisch wedstrijdblad niet gebruikt kan worden, dient een papieren
wedstrijdblad gebruikt te worden (SR of markeerder noteert de reden bij opmerkingen),

4.4.2. Papieren wedstrijdblad
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het elektronisch wedstrijdblad, dient een wedstrijdblad A3 of een
klein wedstrijdblad van Volley Antwerpen gebruikt te worden. Het blad dient door de ploegen steeds in
blauw of zwart en in drukletters ingevuld te worden. Potlood is niet toegelaten. De hoofding wordt volledig
door de thuisploeg ingevuld volgens de richtlijnen voor markeerders (wedstrijdblad A3).
De richtlijnen voor het gebruik van het klein wedstrijdblad vind je op de site van Volley Antwerpen en
maken deel uit van dit ontmoetingsreglement.
Spelers uitgezonderd de libero’s worden ingeschreven in het vak “ploegen”, in volgorde van truinummer.
De libero’s worden in de daarvoor voorziene vakken ingevuld.
Voor wedstrijdbladen met de mogelijkheid om meer dan 12 spelers (zonder libero’s) in te schrijven moeten
volgende richtlijnen gerespecteerd worden:
1. Alle vakjes (max. 14) mogen gebruikt worden.
2. Wanneer op het ogenblik van de toss meer dan 12 spelers ingeschreven zijn, mogen er max. 12
effectieve spelers over blijven.
3. Het zijn de ploegverantwoordelijken, coach en kapitein, die de eventuele boventallige spelers
schrappen.
Indien er een schrapping is gebeurd kan men achter deze naam geen nieuwe spelers toevoegen (boete A8).
Spelers (en libero’s) kunnen toegevoegd worden in de vrije vakjes of in het vak opmerkingen.
Op het wedstrijdblad mag enkel geschreven en geschrapt worden. Verbetermiddelen (Tipp-ex e.a.) mogen
niet gebruikt worden. Het overtreden van deze richtlijn wordt bestraft met de boete A8.
Een ploeg die meer dan 12 effectieve spelers (zonder libero’s) op het wedstrijdblad heeft behouden, speelt
in een onrechtmatige samenstelling.
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Het gebruik van kleefetiketten voor de ploegsamenstelling is toegelaten op voorwaarde dat deze dezelfde
afmetingen hebben als het voorziene vak op het wedstrijdblad en er niet meer dan 12 of 14 spelers
genoteerd zijn. Boete A8 is voorzien voor het niet conform zijn van het etiket.

4.4.3. Richtlijnen
Richtlijnen voor het gebruik van VolleySpike (elektronisch wedstrijdblad), het markeren op een
gewoon wedstrijdblad (A3) en het wedstrijdblad voor de jeugd (A4) zijn beschikbaar op de website
van Volley Antwerpen.

4.5. Voorbereiding wedstrijd
4.5.1. Afgeschermde ruimte
De thuisploeg stelt een afzonderlijk lokaal of een afgeschermde ruimte ter beschikking van de
scheidsrechter, waar:
- 40 minuten vóór het officieel voorziene aanvangsuur van de wedstrijd:
o het reglementair ingevuld wedstrijdblad of het elektronisch wedstrijdblad ligt,
o de voorziene documenten voor controle ter beschikking liggen,
o een voldoende gefrankeerde (met prior) en voorgedrukte omslag (indien het elektronisch
wedstrijdblad niet gebruikt wordt), geadresseerd aan:
- Volley Antwerpen: Alfons Smets, Cardijnlaan 72 b, 2200 Herentals
- Gewest Antwerpen: Bert Van den Brande, Molenbergstraat 66, 2840 Rumst
- Gewest Herentals: Luc Haesen, Niemandshoek 1, 2290 Vorselaar
- Gewest Turnhout: Davy Brosius, Dode Dreef 73, 2360 Oud-Turnhout
- Gewest Mol: Wim Vleugels, Ispralaan 49, 2400 Mol
- Heren 1e gewest Herentals/Mol: Wim Vleugels, Ispralaan 49, 2400 Mol
- 30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd komen alle personen die op het wedstrijdblad
(zowel papieren als elektronisch) staan vermeld, zich in het voorziene lokaal bij de
scheidsrechters individueel aanbieden, in het bezit van de voorgeschreven administratieve
documenten (spelers met wedstrijdkledij met officiële nummering).

4.5.2. Competitieruimte
De accommodaties dienen 30 minuten vóór het vastgestelde aanvangsuur klaar en beschikbaar te zijn
(uitgezonderd bij voorafgaande volleybalwedstrijden).
Zie ook hoofdstuk 7: accommodatie en benodigdheden.
De eerste scheidsrechter zal, wanneer hij oordeelt dat de wedstrijd niet kan plaatsvinden in aanvaardbare
omstandigheden, de wedstrijd niet laten aanvangen.

4.5.3. Ten laatste 30 minuten voor het vastgestelde aanvangsuur zorgt de thuisploeg voor:
• opstellingsbriefjes
• ballen voor de opwarming
• de voorziene flessen bronwater, of informatie waar water kan bijgevuld worden
Zie ook hoofdstuk 7: accommodatie en benodigdheden.

4.6. Vanaf aanvang wedstrijd
4.6.1. Laattijdig aanvangen van de wedstrijd
In principe start de wedstrijd op het voorziene aanvangsuur.
Wanneer door een fout van één of beide ploegen de wedstrijd niet kan aanvangen ten laatste 15 minuten
na het vastgestelde aanvangsuur, moet de scheidsrechter alsnog de wedstrijd laten aanvangen als beide
kapiteins (en beide coaches bij U15, U13 en U11) tekenen voor akkoord. De scheidsrechter maakt een
omstandig verslag dat bijgevoegd wordt bij het wedstrijdblad. Bij gebruik van het elektronisch
wedstrijdblad, stuurt de scheidsrechter dit verslag binnen de vijf dagen na de wedstrijd naar de
verantwoordelijke ontmoetingen. Gevallen van overmacht worden beoordeeld door de verantwoordelijke
ontmoetingen.
In deze situatie moet de wedstrijd ten laatste één uur na het voorziene aanvangsuur starten.
De verantwoordelijke ontmoetingen kan te allen tijde opgelegde forfait (F12) uitspreken.
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4.6.2. Deelname bij laattijdige aanwezigheid
Deelnemers die laattijdig op een wedstrijd aanwezig zijn (dit is na de toss), kunnen alleen tijdens de
spelonderbreking tussen twee sets in de ploegsamenstelling worden bijgeschreven. De spelers dienen zich
aan te bieden in de reglementaire wedstrijdkledij.
De terreinafgevaardigde en markeerder dienen tijdig aanwezig te zijn en kunnen zich niet aanmelden
tussen twee sets.
In het geval dat er 12 namen zijn ingeschreven in het vak spelers en geen enkele voor de
libero’s, is de inschrijving van een bijkomende speler verplicht via het vak libero. Omdat
bij 13 spelers 2 libero’s verplicht zijn, moet de naam van een speler uit de lijst van de
spelers overgebracht worden en ingeschreven worden als tweede libero in het voorziene vak.
De speler die uit de lijst van spelers wordt overgebracht, wordt geschrapt in de namenlijst. Tevens wordt
dit genoteerd in het vak ‘opmerkingen’.
Bij gebruik van het elektronisch wedstrijdblad moet de werkwijze vermeld in de richtlijnen voor het gebruik
van VolleySpike gevolgd worden.

4.6.3. Spelerswissels
Uitzonderingen op de procedure voor spelerswissels (I.V.S. regel 15.10):
- 15.10.3.a: de coach doet de aanvraag voor de wissel met het teken voor spelerswissel
- 15.10.3.c: de aanvraag wordt bevestigd en aangekondigd door de 2e (of 1e) scheidsrechter
- 15.10.4: in het geval van meerdere wissels geeft de coach het aantal door na zijn aanvraag
tot wissel

4.6.4. Onderbreking van de wedstrijd door de scheidsrechter
Een scheidsrechter kan de wedstrijd stilleggen voor iedere oorzaak die het normaal verloop ervan verhindert
(gebrekkig materiaal inbegrepen). Wanneer na een onderbreking, de wedstrijd hernomen wordt op
hetzelfde terrein, blijft de stand op het ogenblik van de onderbreking (sets en punten) behouden en
hernemen de twee ploegen de wedstrijd in de rotatieorde die zij innamen op het ogenblik van de
onderbreking.
Wordt het spel hernomen op een ander speelveld, dan blijven de sets behouden, maar de punten van de
onderbroken set worden geannuleerd. De ploegen dienen dan aan te treden in de opstelling zoals de
onderbroken set was aangevat.
Duurt de spelonderbreking meer dan 1 uur, in één of meerdere malen samen, dan wordt de wedstrijd
stopgezet en volledig opnieuw gespeeld op een andere datum.
Indien een wedstrijd later begint door een fout van één van beide ploegen (zie art. 4.6.1), wordt de
maximale duur van de spelonderbreking (1 uur) verminderd met de tijd dat de wedstrijd later is begonnen.
Voor onderbrekingen ten gevolge van fair-play gelden specifieke regels: zie hoofdstuk 10 - wangedrag.

4.6.5. Onvolledig verklaren van een ploeg
Indien een ploeg onvolledig wordt verklaard ten gevolge van een kwetsuur, worden aan de tegenstrever de
ontbrekende punten en sets toegekend nodig om de wedstrijd te winnen.
De onvolledige ploeg behoudt de verworven punten en sets en er wordt geen forfait toegepast.

4.6.6. Betwisting wedstrijdblad en toepassing spelregels
Elke betwisting m.b.t. het wedstrijdblad dient onmiddellijk - dit wil zeggen vóór het volgende
fluitsignaal - aan de eerste scheidsrechter gemeld te worden en hij moet dit onmiddellijk oplossen.
Bij het niet of niet correct toepassen van de reglementering door de scheidsrechter voor
omstandigheden, andere dan onsportief gedrag (bvb. 3° T.O. gevraagd, foutieve wissel, enz.) is het
aan de spelkapitein om onmiddellijk - dit wil zeggen vóór het volgende fluitsignaal - op een beleefde
wijze op te komen tegen deze vergissing bij de eerste scheidsrechter.
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Indien de spelkapitein het niet eens is met de beslissing van de scheidsrechter, moet hij onmiddellijk
zijn voorbehoud bekend maken bij de eerste scheidsrechter (zie art. 5.1.2.1 IVS). De eerste
scheidsrechter is verplicht elke aanmerking met betrekking tot de toepassing van de spelregels die
door de spelkapitein tijdens de wedstrijd geformuleerd wordt, te vermelden op het wedstrijdblad. In
principe gebeurt dit na de wedstrijd.
De bezoekende club heeft steeds het recht om zelf een wedstrijdblad bij te voegen als dubbel van
het officiële wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad). De bezoekende club zorgt
zelf voor wedstrijdblad en carbon.

4.6.7. Inkomgeld
Officiëlen van Volley Vlaanderen, Volley Antwerpen, de gewesten en scheidsrechters hebben vrije toegang
tot alle wedstrijden, ook die waarvoor een aanbesteding is voorzien door Volley Antwerpen of de
gewesten.

4.6.8. Dranken
Het is verboden tijdens de duur van de wedstrijden alcoholische dranken en dranken in glas mee te nemen
in de speelruimte (d.i. terrein en vrije ruimte), tribunes en staanplaatsen.

4.7. Na de wedstrijd
4.7.1. Afsluiten wedstrijdblad
Na het affluiten van de wedstrijd gaan alle betrokken partijen die het wedstrijdblad moeten tekenen naar
de voorziene afgeschermde ruimte of het aparte lokaal. Op aangeven van de scheidsrechter kan het
afsluiten van het wedstrijdblad ook op het terrein gebeuren (aan de tafel of de scheidsrechterstoel). De
afgeschermde ruimte of apart lokaal dient beschikbaar te blijven.
De scheidsrechter controleert of alle gegevens, sancties en opmerkingen werden vermeld op het
wedstrijdblad.
Bijkomend voor het papieren wedstrijdblad: als er geen opmerkingen te noteren vallen, wordt er een kruis
(X) over het vak gezet. De ruimte na de genoteerde opmerkingen wordt doorgehaald. In het geval er door
plaatsgebrek in het vak opmerkingen verder wordt geschreven op de achterzijde van het wedstrijdblad
moet deze vermelding duidelijk afgelijnd worden. Deze tekst wordt eveneens getekend door de kapiteins.
Het wedstrijdblad wordt dan in volgorde getekend door:
1. de markeerder(s),
2. de twee ploegkapiteins
3. de 2de scheidsrechter,
4. de 1ste scheidsrechter.
Slechts nadat de scheidsrechter het volledig afgewerkte wedstrijdblad aan hen voorlegt, tekenen de
kapiteins van beide ploegen. Daardoor kan het gebeuren dat de kapiteins even geduld moeten hebben om
toe te laten dat de scheidsrechter zijn opdracht naar behoren vervult en dient de scheidsrechter
desgevallend met hen af te spreken na hoeveel tijd zij het wedstrijdblad komen tekenen.
De club waarvan de kapitein het wedstrijdblad desondanks aftekent zonder te wachten totdat de
scheidsrechter dit heeft nagezien en afgesloten, verliest alle rechten op verhaal of klacht. De scheidsrechter
vermeldt dit voorval op het wedstrijdblad indien er nog opmerkingen worden genoteerd na handtekening
van een kapitein Na het afsluiten en handtekening van de ploegkapiteins na daartoe uitgenodigd te zijn,
mag de scheidsrechter geen enkele vermelding meer toevoegen op het wedstrijdblad.
Indien de omstandigheden het vereisen, dient er voor feiten of vaststellingen na het afsluiten van het
wedstrijdblad, door de scheidsrechter een verslag opgemaakt zoals voorgeschreven.
De scheidsrechter noteert in het vak ‘opmerkingen’ o.a.:
- wanneer een libero niet gespeeld heeft
- alle afwijkingen i.v.m. homologatie
- enz.
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4.7.2. Opsturen papieren wedstrijdblad
Het wedstrijdblad wordt door de eerste scheidsrechter dadelijk na de wedstrijd gepost. Indien hieraan niet
wordt voldaan, valt de boete ten laste van de individueel aangesloten scheidsrechter of van de club waarbij
de scheidsrechter aangesloten is.
Er dient een prior postzegel gebruikt te worden.

4.7.3. Meedelen van de uitslag
De uitslagen worden door de thuisploeg elektronisch ingegeven via de website van het
competitieprogramma en volgende termijnen moeten gerespecteerd worden:
- ploegen die op zaterdag spelen: zondag vóór 12u00
- ploegen die op zondag spelen: na de wedstrijd en vóór 19u00 of 60 min. na einde van de wedstrijd
- ploegen die op een weekdag spelen: na de wedstrijd en vóór 24u00.
Voor uitslagen niet medegedeeld zoals voorgeschreven, wordt de voorziene boete toegepast.
Indien gebruik gemaakt wordt van het elektronisch wedstrijdblad moet dit na de wedstrijd ge-upload
worden naar Volley Antwerpen binnen de hierboven vermelde termijnen.

4.8.

Vorderingen (klachten) en beroepen
Zie hiervoor juridisch reglement van Volley Vlaanderen.
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5.

Jeugdcompetitie – specifieke bepalingen
Alle regels en bepalingen in dit hoofdstuk zijn uitsluitend van toepassing op de jeugdcompetitie,
en hebben hierbij voorrang indien er tegenstrijdigheden zijn met andere reglementen.

5.1.

Leeftijden en samenstelling
Categorie
Seniors
U19
U17
U15
U15’ (4-4)
U13
U13’ (3-3)
U11

Leeftijden
Geboren voor 2003
Geboren 2003 en later
Geboren 2005 en later
Geboren 2007 en later
Geboren 2007 en later
Geboren 2009 en later
Geboren 2009 en later
Geboren 2011 en later

Samenstelling
6 tegen 6
6 tegen 6
6 tegen 6
6 tegen 6
4 tegen 4
4 tegen 4 (3 voor en 1 achter)
3 tegen 3 (3 voor)
3 tegen 3 (3 voor)

De reeksen U15’ (4-4) en U13’ (3-3) worden aangeboden naar aanleiding van Covid-19. Ze
worden enkel ingericht bij voldoende inschrijvingen.
De ploegen U15’ dienen de regels van U13 te volgen, met uitzondering van de leeftijd. De
ploegen U13’ dienen de regels van U11 te volgen, met uitzondering van de leeftijd. Zie art.
5.2, 5.11, 5.12 en 5.14.
5.2.

Inschrijving – niveaus
Alle inschrijvingen voor het seizoen 2021 - 2022 voor de reeksen U19, U17, U15, U13 en U11 dienen online
te gebeuren via de website Volley Vlaanderen - clubadministratie. Men kan inschrijven op drie niveaus:
niveau 1 – niveau 2 – niveau 3, zoals hierna omschreven. Na het opmaken van de reeksen kan het statuut
van de ploeg (niveau 1 – 2 – 3) niet meer gewijzigd worden.
Voor U11 (spelvormen 3-3, 2-2 en 1-1) of U9 kan een competitie of tornooi(en) ingericht worden door de
gewesten. De inschrijvingsmodaliteiten worden door de respectievelijke gewesten bepaald.

Niveau 1 (synoniem: provinciaal)
- Deze ploegen kunnen provinciaal kampioen worden.
- De wedstrijden van U19, U17 worden, in de mate van het mogelijke, geleid door officiële
scheidsrechters, aangeduid door de scheidsrechterscommissie. Voor wedstrijden waar geen
scheidsrechter is aangeduid, worden deze geleid door een scheidsrechter aangeduid door de
thuisploeg met minimum de graad van jeugdscheidsrechter.
- De wedstrijden van U15, U13 en U11 worden geleid door scheidsrechters aangeduid door de
thuisploeg met minimum de graad van jeugdscheidsrechter.
- In de reeksen U19 en U17 kunnen er, voor elke sectie, maximum 3 ploegen van eenzelfde club worden
ingeschreven.
- In de reeks U15 kunnen er, voor elke sectie, maximum 4 ploegen van eenzelfde club worden
ingeschreven.
- In de reeksen U13 en U11 kunnen er, voor elke sectie, maximum 4 ploegen van eenzelfde club worden
ingeschreven.
- Indien er meerdere reeksen zijn van eenzelfde leeftijdscategorie wordt een eindronde ingericht.
- Er mag niet gemengd gespeeld worden.
- In de mate van het mogelijke wordt de competitie in twee delen opgesplitst. In het eerste deel worden
maximaal 12 wedstrijden gespeeld. In functie van de rangschikking worden de reeksen heringedeeld,
en nadien spelen alle ploegen in een play-off systeem zodat er een kleiner niveauverschil is.
Voor het bepalen van de rangschikking tussen eerstes, tweedes, derdes enz., wordt het aantal
gewonnen wedstrijden gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden (gewogen
wedstrijdgemiddelde). Bij gelijkheid primeert het aantal winstmatchen met 3/0 en 3/1. Als dit ook
gelijk is, telt het gewogen setgemiddelde.
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Niveau 2 (synoniem: regionaal)
- Deze ploegen kunnen geen provinciaal kampioen worden. Ze kunnen wel kampioen in hun reeks
worden.
- In de mate van het mogelijke worden de ploegen per regio ingedeeld, zodat de verplaatsingen
minimaal zijn. Niveau 2 is ideaal om alle spelers veel speelgelegenheid te geven.
- De wedstrijden worden geleid door een scheidsrechter aangeduid door de thuisploeg met minimum
de graad van jeugdscheidsrechter.
- Bij MU13 en U11 kan er op 2 niveaus ingeschreven worden: beginners en gevorderden
- Enkel bij U13 en bij U11 mag gemengd gespeeld worden:
o Bij U13 mogen maximum 2 personen van het andere geslacht gelijktijdig aan het spel deelnemen.
Inbreuken op deze regel worden aanzien als een onrechtmatige deelname.
o Bij U11 is er geen beperking qua geslacht. Daarom is de competitie U11 niveau 2 gemengd.
- Voor alle duidelijkheid: er is geen verband tussen niveau regionaal en de gewesten.

Niveau 3 (synoniem: buiten competitie)
Dit is bedoeld voor ploegen die oudere spelers opstellen in een jongere leeftijdscategorie (uitgezonderd
U19), om onvolledige ploegen toch de kans te geven deel te nemen aan een competitie. Om verplaatsingen
te minimaliseren, worden ploegen van niveau 3 ingedeeld in reeksen van niveau 2. Achter de ploegnaam
wordt ‘bc’ vermeld.
- Ploegen die niveau 3 inschrijven en in een reeks worden ingedeeld met ploegen van niveau 2, kunnen
nooit kampioen worden. Bij het opmaken van de rangschikking blijven hun resultaten behouden.
- Een ploeg, ingeschreven voor niveau 1 of 2, kan in de loop van het seizoen geen ploeg van niveau 3
worden, of omgekeerd.
- De wedstrijden worden geleid door een scheidsrechter aangeduid door de thuisploeg met minimum
de graad van jeugdscheidsrechter.
- Bij de U17 en de U15 mogen er maximum 2 spelers van de volgende oudere categorie gelijktijdig aan
het spel deelnemen.
- Bij de U13 en de U11 mag er maximum 1 speler van de volgende oudere categorie gelijktijdig aan het
spel deelnemen.
- Bij MU13 en U11 kan er op 2 niveaus ingeschreven worden: beginners en gevorderden

- Enkel bij U13 en bij U11 mag gemengd gespeeld worden:
o Bij U13 mogen maximum 2 personen van de andere sectie gelijktijdig aan het spel deelnemen
o Bij meisjes U13 mogen geen jongens van een oudere leeftijdscategorie deelnemen
o Bij jongens U13 mogen geen meisjes van een oudere leeftijdscategorie deelnemen
o Inbreuken tegen de drie vorige punten worden aanzien als een onrechtmatige deelname.
o Bij U11 is er geen beperking qua geslacht. Daarom is de competitie U11 niveau 3 gemengd.

5.3.

Aanvangsuren en speeldagen U15 – U13 – U11
Op zaterdag, zondag en feestdagen: tussen 9u30 en 18u00.

5.4.

Wedstrijdblad
In alle provinciale jeugdcompetitiewedstrijden wordt het klein wedstrijdblad van Volley Antwerpen
gebruikt. De competitieleider kan verplichten om het officieel wedstrijdblad (formaat A3) te
gebruiken (zoals voor competitie JU19 en testwedstrijden).
De richtlijnen voor het gebruik van het klein wedstrijdblad vind je op de site van Volley Antwerpen en
maken deel uit van dit ontmoetingsreglement.
Het wedstrijdblad wordt door de thuisploeg onmiddellijk na de wedstrijd gepost. Om kosten te
besparen mogen meerdere omslagen (in de voorgedrukte omslagen) in één grotere omslag gestopt
worden. Het gebruik van prior zegels is verplicht.

5.5.

Kernspelers in de jeugdcompetitie
•

De definitie van kernspelers vind je in het laatste hoofdstuk.
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•

•

Uitzondering op de definitie van kernspelers: een jeugdspeler kan in de jeugdcompetitie kernspeler
worden in ten hoogste één ploeg van zijn categorie, en dit enkel in een ploeg van niveau 1.
Bijgevolg, wordt niet in aanmerking genomen voor het bepalen van kernspelers:
o deelname aan het spel van een ploeg in niveau 2
o deelname aan het spel van een ploeg in niveau 3
Voor een club die meer dan één ploeg van niveau 1 heeft in dezelfde sectie en in dezelfde
leeftijdscategorie, geldt ook het principe van kernspelers (zie ook definitie hogere/lagere ploeg).

Een kernspeler – van niveau 1 – kan nooit reglementair deelnemen bij een ploeg van niveau 2 en/of 3 van
zijn eigen of een lagere leeftijdscategorie.

5.6.

Deelname van spelers met andere nationaliteit
Er is geen beperking wat betreft het aantal spelers met een andere nationaliteit.

5.7.

Plus-statuut (onregelmatige deelname)
Een ploeg die een of meerdere spelers/speelsters opstelt die niet speelgerechtigd zijn, heeft geen forfait
maar verliest de wedstrijd met 3-0 of 0-3, op voorwaarde dat de betrokken ploeg dit vooraf aangeeft op het
wedstrijdblad. Enkel de coach van de betrokken ploeg (kapitein als er geen coach is) zet zijn handtekening
in het voorziene vak ‘plus-statuut’ (Onregelmatige deelname) van het klein wedstrijdblad. Als uitzonderlijk
een officieel (A3) wedstrijdblad gebruikt wordt, noteert de coach in het vak opmerkingen de club- en
ploegnaam, gevolgd door ‘plus-statuut’ (onregelmatige deelname) en zet zijn handtekening.
Opgelet: indien dit niet getekend (genoteerd) is en het wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding, wordt
dit aanzien als onrechtmatige samenstelling van de ploeg.
De spelers/speelsters waarvan sprake in dit artikel, dienen wel:
• Jeugdspeler te zijn
• Aangesloten te zijn als speler bij de betrokken club, ofwel een toelatingsattest hebben voor de
betrokken club via het systeem van ‘uitlenen van jeugdspelers’ (art. 5.15).
Speciale gevallen:
• Indien beide ploegen gebruik maken van het systeem van ‘plus-statuut’ (onregelmatige deelname),
wordt de uitslag 0-0 en worden geen punten toegekend.
• Indien een ploeg gebruik maakt van het systeem van ‘plus-statuut’ (onregelmatige deelname), en
de andere ploeg heeft forfait, wordt de uitslag 0-0 FF. De ploeg die onregelmatig deelneemt heeft
nul punten.

5.8.

Coachen
Voor alle jeugdwedstrijden dient steeds een coach aanwezig te zijn. Een coach moet tenminste 16 jaar oud
zijn. Indien geen coach aanwezig is wordt de boete A8 toegepast.
De coach moet minimum een coachlicentie J hebben (zie ook art. 4.1.8)
Bij alle jeugdwedstrijden is het de coach en de spelers toegelaten gedurende een time-out het terrein te
betreden.
Bij alle jeugdwedstrijden is het de coach toegelaten zich te bewegen langs de achterlijn en beide zijlijnen.
Bij U19, U17 en U15 mag er niet gecoacht worden in de 3-meterzone. Bij U13 en U11 is dit wel toegelaten.
De assistent-coach heeft bij jeugdwedstrijden dezelfde bevoegdheden als de coach, maar slechts één
persoon mag rechtstaan en enkel die persoon kan dan wissels of time-outs aanvragen.
De rol van een coach bij jeugdwedstrijden heeft een meer uitgesproken karakter van opvoeding en
begeleiding, waarbij er geen plaats is voor intimidatie, onbeleefd gedrag, beledigingen of agressie.
Bij U15, U13 en U11 wedstrijden mag hij de coach de spelkapitein begeleiden en steunen, zoals bij:
- de vraag om uitleg over de interpretatie en/of de toepassing van de reglementen
- het aantekenen van voorbehoud
De coach mag hiervoor samen met zijn spelkapitein tot bij de scheidsrechter gaan.
De coach van U15, U13 en U11 zal het wedstrijdblad ter goedkeuring mee ondertekenen. Indien de coach
niet tekent, zal de voorziene boete toegepast worden.
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5.9.

Time-outs
Per set kunnen er twee time-outs gevraagd worden, duurtijd 30”.

5.10. Aantal sets & puntentelling
Er worden altijd 4 sets gespeeld naar 25 punten met 2 punten verschil. Bij 2-2 wordt een 5e set
gespeeld naar 15 punten, met 2 punten verschil.
Puntentelling:
- 4-0, 3-1, 0-4, 1-3: 3 punten voor de winnaar, 0 punten voor de verliezer
- 3-2, 2-3: 2 punten voor de winnaar, 1 punt voor de verliezer
- Forfait: 0 punten

5.11. U11, U13
-

Na de 3de opeenvolgende opslag van eenzelfde speler moet die ploeg doordraaien. De opslag blijft wel
bij dezelfde ploeg. Een 4e opeenvolgende opslag wordt niet aanzien als een rotatiefout.
Bij de U11 (spelvorm 3-3) zijn de 3 spelers voorspeler d.w.z. posities 2, 3 en 4. Er is geen achterspeler.
De speler op positie 2 is opslaggever. Bij eigen opslag wordt er geen rekening gehouden met de
opstelling van de spelers.
Bij de U13 zijn de 3 langs het net geplaatste spelers de voorspelers, d.w.z. posities 2, 3 en 4. De 4de
speler die aan de opslag staat, is achterspeler. Bij de opslag van de tegenpartij dient de achterspeler
zich bijgevolg achter een voorspeler te bevinden.
Het spelen met een libero is niet toegelaten.

5.12. Vrije libero U15
-

Libero (niveaus 1, 2 en 3):
o Er mag per set met nul, één of twee vrije libero’s gespeeld worden: dit zijn spelers die
ingeschreven zijn in het vak veldspelers en een volledige set libero zijn. Het vak ‘Libero’s’
mag niet gebruikt worden.
o Spelers aangeduid als vrije libero voor een set, zijn tijdens die set exclusief libero. De coach
kan voor de volgende set dezelfde, andere of geen spelers als vrije libero aanduiden.
o Praktische afspraken:
Alle spelers behouden tijdens de wedstrijd hetzelfde truinummer, ook de vrije
libero’s.
De coach noteert het nummer van de vrije libero’s (zoals genoteerd op het
wedstrijdblad) op het opstellingsbriefje van de betrokken set.
De vrije libero’s spelen met contrasterende uitrusting. Dit mag een libero-truitje
zijn met een ander nummer of een truitje zonder nummer.
o De kapitein kan als vrije libero aangeduid worden, voor die set wordt een andere speler als
spelkapitein aangeduid.

5.13. Kampioenen
De provinciale kampioenen in de reeksen U19, U17, U15, U13 en U11 zijn verplicht deel te nemen aan de
jeugdkampioenschappen Volley Vlaanderen.
De provinciale jeugdbekerwinnaars zijn verplicht deel te nemen aan de jeugdbeker Volley Vlaanderen.
Indien de provinciale kampioen ook de provinciale bekerwinnaar is, zal de verliezende finalist van de
provinciale beker verplicht worden deel te nemen aan de jeugdbeker Volley Vlaanderen.
Indien er geen provinciale competitie 2-2 wordt ingericht, zal er een eindronde worden ingericht. De
winnaars hiervan spelen op de Volley Vlaanderen eindronde.

5.14. Terrein en materiaal
Categorie
U19
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Nethoogten
Jongens
2,43m

Meisjes
2,24m

Afmetingen

Bal nr

9m x 9m

5 (260-280 g)
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U17
U15
U13
U11 / 3-3

2,35m
2,24m
2,18m
2,10m

2,18m
2,14m
2,10m
2,10m

9m x 9m
9m x 9m
7m x 7m
6m x 6m

5 (260-280 g)
5 (260-280 g)
5 (260-280 g)
5 (260-280 g)

De bepalingen van het net lopen gelijk met seniorenvolleybal.
Bij de U13 en de U11/ 3-3 moet er rond het speelveld een vrije zone zijn van minstens 1m.
In tegenstelling tot art. 7.5 zijn wisselplaatjes niet verplicht bij jeugdwedstrijden.
In tegenstelling tot art. 8.4 zijn veegdoekjes niet verplicht bij U13 en U11.

5.15. Uitlenen van jeugdspelers
Wanneer jeugdspelers in de competitie niet kunnen spelen in hun eigen leeftijdscategorie bij hun club
waarbij zij zijn aangesloten (moederclub) door onvoldoende spelers om een ploeg te vormen, kunnen zij
uitgeleend worden aan een andere club (dochterclub).
Elke vraag van de betrokken clubs moet schriftelijk en gemotiveerd voorgelegd worden aan de
competitieleider van de Volley Antwerpen en zal door de Raad van Bestuur Volley Antwerpen afzonderlijk
worden onderzocht. Ingeval van toestemming wordt een attest afgeleverd aan de dochterclub.
De uitlening kan op voorwaarde dat:
- deze spelers/speelsters administratief voor Volley Vlaanderen aangesloten blijven bij de moederclub
en het daaruit voortvloeiend lidgeld en verzekering vereffend worden door die club;
- de dochterclub alle consequenties verbonden aan een inschrijving voor de competitie op zich
neemt. Bijvoorbeeld de opgelopen boetes betalen en alle gevolgen van een uitspraak van een
juridisch orgaan dragen.
- de betrokken spelers bij de dochterclub enkel mogen deelnemen aan het spel in een ploeg van hun
leeftijdscategorie;
- deze overeenkomst alleen geldt voor de ganse duur van het competitieseizoen en in de loop van dat
seizoen door geen van beide clubs opgezegd kan worden;
- het toelatingsattest afgeleverd door de Raad van Bestuur Volley Antwerpen wordt samen met de
lidkaart voorgelegd aan de scheidsrechter voor elke wedstrijd;
- deze overeenkomst niet geldt voor bekerwedstrijden en seniorwedstrijden;
- de dochterclub deze spelers zal bijstaan en ondersteunen in hun opleiding als jeugdspeler;
- in geval van vaststelling van onterecht gebruik of niet naleven van de overeenkomst de toelating
onmiddellijk wordt ingetrokken;
Alle mogelijk onvoorziene problemen en geschillen die zouden voortvloeien uit de overeenkomst en de
uitvoering ervan, dienen voorgelegd aan de Raad van Bestuur Volley Antwerpen die soeverein en zonder
verhaal zal beslissen.
Een ploeg, die speelt met uitgeleende spelers, kan enkel deelnemen aan de competitie van niveau 2 of
niveau 3.
Een uitgeleende jeugdspeler kan bij zijn moederclub wel deelnemen bij wedstrijden van andere
leeftijdscategorieën en bij seniorploegen.
Door de deelname van deze speler(s) aan de jeugdcompetitie bij de dochterclub, kan geen van beide clubs
zich hiervoor beroepen om te voldoen aan de voorschriften van het Intern Reglement van Volley Antwerpen
betreffende de verplichte jeugdploeg, tenzij de dochterclub minstens 7 eigen jeugdspelers telt in de
betrokken categorie en sectie.
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5.16. Samengestelde ploegen
Clubs kunnen bij de inschrijving voor alle jeugdcategorieën ploegen inschrijven die bestaan uit spelers van
meerdere clubs. Deze samengestelde ploegen moeten voor aanvang van de competitie een lijst van de
betrokken spelers bezorgen aan de verantwoordelijke ontmoetingen.
Deze ploegen hebben een meervoudige competitienaam, gevormd door de clubnamen van beide clubs. De
eerst vermelde clubnaam is de club die alle verantwoordelijkheid voor deze ploeg draagt, onder andere voor
alle administratie en communicatie.
De clubs van samengestelde ploegen zijn vrij om te bepalen waar de thuiswedstrijden gespeeld worden.
Administratieve formaliteiten:
- De verantwoordelijke ontmoetingen moet voor de uiterste inschrijvingsdatum voor de competitie in
het bezit zijn van een aanvraag tot samenwerkingsverband, ondertekend door voorzitter en
secretaris van al de betrokken clubs.
- Voor aanvang van de competitie wordt aan de verantwoordelijke ontmoetingen een lijst bezorgd
met alle spelers die in deze samengestelde ploeg zullen spelen.
- Tijdens het seizoen kunnen nog spelers toegevoegd worden aan de samengestelde ploeg, op
voorwaarde dat de uitgebreide lijst vooraf aan de verantwoordelijke ontmoetingen bezorgd wordt.
Samengestelde ploegen kunnen geen provinciaal kampioen worden en kunnen niet deelnemen aan de
provinciale bekercompetitie.
Samengestelde ploegen komen niet in aanmerking om te voldoen aan de voorschriften van het Intern
Reglement van Volley Antwerpen betreffende de verplichte jeugdploeg.
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6.

Provinciale bekercompetitie – specifieke bepalingen

6.1.

Algemeen
Volley Antwerpen richt een bekercompetitie in, Beker van Antwerpen genaamd, voor seniors mannen en
vrouwen, voor U19, U17, U15, U13 en U11 jongens en meisjes.
Deze competitie is voorbehouden aan de clubs van Volley Antwerpen die deelnemen aan de gewestelijke,
provinciale divisie of nationale indoor-kampioenschappen.

6.2.

Inschrijving
Inschrijvingen dienen te gebeuren ten laatste 20 mei 2021, online via de website van Volley Vlaanderen –
clubadministratie.
Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard.
Alle briefwisseling in verband met het bekerkampioenschap dient gestuurd naar de provinciale
bekerverantwoordelijke: Emiel Naets, Tuindijk 102, 2223 Schriek.
E-mail: beker@volley-antwerpen.be

6.3.

Toepassingsgebied
De andere hoofdstukken van het ontmoetingsreglement, evenals de internationale spelregels zijn van
toepassing, behoudens afwijkingen en speciale voorzieningen opgenomen in onderhavig hoofdstuk.
Alle regels en bepalingen in dit hoofdstuk zijn uitsluitend van toepassing op de provinciale bekercompetitie.
Geschillen worden beslecht door de bekerjury, die samengesteld is uit de verantwoordelijken bekerleiding,
scheidsrechters en statuten en reglementen.

6.4.

Deelnemers - spelers
Enkel spelers welke speelgerechtigd zijn, kunnen met hun club van aansluiting deelnemen aan de
wedstrijden.
Er mag niet gemengd gespeeld worden.
Spelen met een plus-statuut (jeugd) is niet toegelaten.
Het spelen met uitgeleende spelers (jeugd) is niet toegelaten.
Het spelen met samengestelde ploegen (jeugd) is niet toegelaten.
Iedere persoon vermeld op het wedstrijdblad legt de, in het regulier kampioenschap voorziene documenten
voor aan de scheidsrechter. Er moeten geen spelerslijsten voorgelegd worden.
De bekerleiding is gemachtigd om forfait uit te spreken conform art. 3.4.

6.5.

Ploegen
Een club kan slechts deelnemen met één damesploeg, één herenploeg en per categorie één jongensploeg en
één meisjesploeg.
De seniorploeg wordt gequoteerd volgens de hoogste reeks waarin deze club in het regulier kampioenschap
uitkomt.
De lijst van de ingeschreven ploegen wordt gepubliceerd op de website van Volley Antwerpen. Betwistingen
hierover moeten schriftelijk gebeuren, binnen de acht kalenderdagen volgend op de publicatie.
Het inschrijvingsgeld wordt gefactureerd aan de clubs en bedraagt € 15,00 per ploeg voor de seniors en €
5,00 per ploeg voor de jeugd.
Ingeval van forfait voor aanvang van de bekercompetitie, blijft het inschrijvingsgeld verworven.
De club dient telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn zodat organisatorische problemen binnen een
redelijke termijn kunnen geregeld worden.

6.6.

Verloop bekercompetitie
Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode bepaalt de bekerleiding de structuur en het verloop van de
bekercompetitie.
Het wedstrijdplan tot en met de finales wordt vastgelegd in een rooster bepaald door middel van
lottrekking. Deze trekking vindt plaats ten laatste een week na de uiterste inschrijvingsdatum, de datum en
plaats zal verschijnen op de website.
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De ploeg als eerste vermeld, wordt bezochte ploeg genoemd en heeft het recht van inrichten. Ploegen die
tweemaal opeenvolgend als bezoekende ploeg werden uitgeloot, hebben voor de derde wedstrijd het recht
van inrichten. Komen beide ploegen hiervoor in aanmerking, wordt de inrichting toegewezen aan de club die
bij lottrekking als bezochte ploeg werd aangeduid.
Bij omwisseling van de ontmoeting op verzoek van beide clubs, is een akkoord slechts geldig wanneer de
overeenkomst wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door de bekerleiding.
De clubs uit de nationale en divisie reeksen nemen pas deel vanaf de 1/16e finale.
Het wedstrijdschema zal verschijnen op de website van Volley Antwerpen.

6.7.

Bekerakkoorden
De afspraken in verband met data en aanvangsuren moeten voor de opgelegde datum ingegeven worden via
clubadministratie op de website van Volley Vlaanderen.
De tegenstrever dient de afspraak te bevestigen binnen de vier dagen aan de bekerleiding. Het achterwege
blijven van de bevestiging wordt beschouwd als een goedkeuring.
Wedstrijden die vroeger gespeeld worden dan het bekerweekend dienen minimaal 21 dagen voor de
speeldatum vast te liggen.
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de voorziene boete toegepast.
Er kunnen geen seniorwedstrijden worden uitgesteld omwille van jeugdwedstrijden (zowel beker- als
competitiewedstrijden).
Competitiewedstrijden van de nationale en divisie reeksen, en wedstrijden in het kader van de beker van
België en de Vlaamse beker hebben voorrang op de provinciale bekercompetitie.
De wedstrijd in het kader van de beker van Antwerpen hebben tijdens de voorziene bekerweekends
voorrang op de wedstrijden van de gewestelijke bekers en van de provinciale en gewestelijke competities.
De bekerleiding kan een ploeg verplichten om twee wedstrijden te spelen in één weekend.

6.8.

Homologatie terrein
Alle wedstrijden van de bekercompetitie moeten op een voor de thuisploeg gehomologeerd terrein gespeeld
worden. Clubs die een thuiswedstrijd spelen op een terrein van een andere club, dienen een
homologatiebewijs voor dat terrein aan te vragen. Op het wedstrijdblad wordt in het vak homologatiecode
het niveau ingevuld waarvoor het terrein aanvaard is, bij gebruik van het elektronisch wedstrijdblad wordt
het niveau van de homologatiecode ingevuld bij ‘comments’.
De voorziene boete wordt toegepast indien gespeeld wordt in een niet gehomologeerde zaal die na controle
voldoet aan de vereiste normen.
Indien er gespeeld wordt in een niet-gehomologeerde zaal die na controle niet voldoet aan de vereiste
normen, wordt forfait opgelegd.

6.9.

Rechtstreekse uitschakeling
Alle wedstrijden worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.

6.10. Voorgift
Bij de seniors is er per set een voorgift van twee punten per reeks verschil in de competitie, met een
maximum van zes punten. In de beslissende vijfde set is dit één punt met een maximum van drie punten.

6.11. U11, U13, U15, U17 en U19
De wedstrijd wordt gespeeld naar drie winnende sets (afwijking art. 5.10)
Bij U15 mag niet gespeeld worden met vrije libero’s (afwijking art. 5.12), maar kan er met 1 of 2 libero’s
gespeeld worden conform de Internationale Volleybalspelregels.
Bij U11 en U13 moet na de derde opeenvolgende opslag van eenzelfde speler die ploeg doordraaien. De
opslag blijft wel bij dezelfde ploeg (zoals in competitie, art. 5.11)

6.12. Wedstrijdblad - VolleySpike
Voor alle wedstrijden van seniors en U19 wordt VolleySpike gebruikt.
Voor alle andere wedstrijden wordt een papieren wedstrijdblad gebruikt, zie 4.4.2.
Het wedstrijdnummer, voorafgegaan door H (heren), D (dames) of categorie jeugd, wordt in het voorziene
vak ingevuld.
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6.13. Scheidsrechters - markeerder
De scheidsrechters worden aangeduid door de provinciale scheidsrechterscommissie voor alle
seniorwedstrijden en voor U19 jongens. De overige wedstrijden worden aangeduid door de gewestelijke
scheidsrechterscommissie.
De bevoegde scheidsrechterscommissie beslist autonoom of de wedstrijd geleid wordt door één of twee
scheidsrechters.
Een markeerder is verplicht bij alle wedstrijden van seniors, jongens en meisjes U19. De markeerder wordt
aangeduid door de thuisploeg en is tenminste 16 jaar oud en aangesloten bij Volley Vlaanderen.

6.14. Kosten – inkomgeld
Kosten verbonden aan de wedstrijd zijn ten laste van de clubs. De bezochte ploeg neemt de organisatie en
de scheidsrechteronkosten voor haar rekening. De inkomgelden zijn voor de bezochte club. Personen
vermeld op het wedstrijdblad, evenals drie bestuursleden van beide clubs, hebben recht op gratis toegang.
Officiëlen, scheidsrechters en jeugdscheidsrechters hebben, op vertoon van hun lidkaart met vermelding van
scheidsrechter of jeugdscheidsrechter, gratis toegang.
Wanneer een club bij tuchtmaatregel haar wedstrijden met gesloten deuren dient te spelen, wordt de
inrichting toegewezen aan de tegenstrever.

6.15. Boetes
De voorziene boetes blijven voor de beker van toepassing.
Tevens worden volgende boetes toegevoegd:
Laattijdig vastleggen van de wedstrijd: O11 voor seniorwedstrijden, O12 voor jeugdwedstrijden.
Een thuisploeg die er niet in slaagt een wedstrijd in te richten, behoudens zij die een wedstrijd bij de
tegenstrever wil en kan betwisten, betaalt de boete O11 (seniors) of O12 (jeugd).
Alle kosten die de bekerleiding moet maken op een wedstrijd te laten doorgaan, vallen ten laste van de in
gebreke zijnde club.
Een wedstrijd of een tornooi spelen tijdens de bekerfinales (beschermde data): boete O 9.1

6.16. Prijzen
Volley Antwerpen stelt voor de provinciale beker bij de seniors volgende geldprijzen ter beschikking:
De winnaar van de finale: € 400,00
De verliezer van de finale: € 200,00

6.17. Afgevaardigde jeugdbeker Volley Vlaanderen
De provinciale jeugdbekerwinnaar is automatisch geplaatst voor de bekerreeks van de jeugdeindronde
Volley Vlaanderen.
Indien de provinciale jeugdkampioen ook de provinciale jeugdbekerwinnaar is, zal de verliezende finalist van
de provinciale jeugdbeker verplicht worden deel te nemen aan de bekerreeks van de jeugdeindronde Volley
Vlaanderen.

6.18. Finales
De finale is een organisatie van Volley Antwerpen. Zij kan worden afgestaan aan derden volgens een formule
goedgekeurd door de raad van bestuur van Volley Antwerpen.
De data van de finales zijn beschermd, dit wil zeggen dat geen enkele club een wedstrijd of een tornooi mag
spelen op deze data, ook niet buiten de provincie.

6.19. Klachten
Eventuele klachten in verband met het verloop van de beker dienen per aangetekend schrijven gericht aan
de bekerleiding en laatste de eerste werkdag na het beëindigen van de betwiste wedstrijd verzonden te
worden.
Zij worden behandeld door de bekerjury wanneer de klachten van administratieve aard zijn of de uitslag van
de wedstrijd wordt aangevochten. Bij afwezigheid van één of meer van deze leden, worden zij vervangen
door een lid van de raad van bestuur van Volley Antwerpen.
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De bekerjury zal binnen de drie werkdagen, na ontvangst van de klacht, een beslissing nemen. Deze zal zijn
beslissing telefonisch, per e-mail en per aangetekend schrijven kenbaar maken. Wanneer één van de partijen
zich niet kan neerleggen bij de beslissing van de bekerjury, dan moeten zij binnen de drie werkdagen na het
betekenen van de beslissing van de bekerjury, verzet aantekenen volgens de modaliteiten van het juridisch
reglement.
Op finaledagen wordt ter plaatse een jury samengesteld.

6.20. Aanvaarding reglement
Door haar inschrijving aanvaardt de club het reglement met inbegrip van de beslissingen door de
bekerleiding getroffen in verband met organisatie en verloop van de bekercompetitie.

Het wedstrijdschema zal verschijnen op de website van Volley Antwerpen.
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7.
7.1.

Accommodatie en benodigdheden
Homologatiereglement
Het homologatiereglement van Volley Antwerpen is van toepassing voor alle inrichtingen.
Alle wedstrijden dienen betwist op een gehomologeerd terrein. Voor tekortkomingen kan een aanbeveling,
boete, herspelen of verlies van een wedstrijd worden uitgesproken.
Het homologatiebewijs dient steeds te worden voorgelegd aan de scheidsrechter Op het wedstrijdblad
wordt in het vak ‘homologatiecode’ het niveau ingevuld waarvoor het terrein aanvaard is, bij gebruik van
het elektronisch wedstrijdblad noteert de thuisploeg het niveau bij opmerkingen. Dit is terug te vinden op
het homologatiebewijs voor deze zaal en zijn terreinen.
Voor alle accommodaties waar meerdere zalen zijn, dient in de hoofding van het wedstrijdblad in het vak
‘zaal’ vermeld te worden in welke zaal er gespeeld wordt (bijv. A of B). Dit is eveneens terug te vinden op
het homologatiebewijs onder ‘zaal’.
Enkel provinciale homologatiebewijzen zijn geldig in de provinciale en gewestelijke reeksen.
Voor elk terrein is een geldig homologatiebewijs noodzakelijk, afgeleverd voor het terrein en de club. Een
homologatiebewijs moet 30 dagen voor het gebruik aangevraagd worden bij de verantwoordelijke
homologatie.
Het homologatiereglement kan geraadpleegd worden op de website van de provincie. Alle noodzakelijke
informatie kan bekomen worden bij de verantwoordelijke homologatie.
Spelen in een niet gehomologeerde zaal:
a) die na controle voldoet aan de normen: de voorziene boete H1 wordt opgelegd
b) die na controle niet voldoet aan de normen: de voorziene boete H2 en forfait voor de thuisploeg
wordt toegepast

7.2.

Wedstrijdballen
In de provinciale en gewestelijke competitie dient er opgewarmd en gespeeld te worden met officiële
gekleurde volleyballen nr. 5 die in degelijke staat verkeren, volledig gelijkvormig zijn, die voldoen aan de
Internationale Volleybalspelregels en aan het provinciale reglement.
Alle door de FIVB en/of Volley Vlaanderen goedgekeurde ballenmerken mogen gebruikt worden.
Spelen met een andere wedstrijdbal dan officieel goedgekeurd: boete H5
De thuisploeg stelt 30 minuten voor het voorziene aanvangsuur 2 wedstrijdballen ter beschikking van de
scheidsrechter(s).
Uiterlijk 30 minuten voor het voorziene aanvangsuur bezorgt de thuisploeg, aan een afgevaardigde van de
bezoekers, 1 volleybal per twee spelers ingeschreven op het wedstrijdblad, met een maximum van 7 ballen.

7.3.

Verbandkist (zie ook homologatiereglement)
Een verbandkist, voorzien van alle benodigdheden zoals voorgeschreven, is in de zaal vereist tijdens de
ontmoeting op straffe van boete.
Een ploeg die in een sporthal speelt waar een E.H.B.O.- lokaal is dat toegankelijk is, moet geen verbandkist
in de zaal hebben.
Een koelbox met ijs wordt sterk aanbevolen.

7.4.

Water
Gelet op het duurzaam materialenbeheer (zie ook Vlarema 7) en uit milieuoogpunt, is het niet langer
verplicht om flessen water te voorzien voor de bezoekers. De thuisploeg zorgt wel dat er water beschikbaar
is voor beide ploegen. Twee opties zijn mogelijk:
- de ploegen voorzien zichzelf van de nodige (herbruikbare) drinkflessen. De organiserende club geeft de
mogelijkheid de drinkflessen (bij) te vullen via een drinkwatersysteem.
- de organiserende club behoudt het gebruik van plastic flessen en voorziet beide teams van de
vooropgestelde hoeveelheid water (4 flessen van 1,5l, niet bruisend bronwater, 2 flessen voor de gewesten
en U11 en U13)

7.5.

Terrein en materiaal
De palen en de scheidsrechtersstoel dienen afgeschermd te worden.
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In zalen met meerdere terreinen waar gelijktijdig wordt gespeeld, dient per terrein een meetlat voorzien te
worden.
Categorie
U19
U17
U15
U13
U11 / 3-3

Nethoogten
Jongens
2,43m
2,35m
2,24m
2,18m
2,10m

Meisjes
2,24m
2,18m
2,14m
2,10m
2,10m

Afmetingen

Bal nr

9m x 9m
9m x 9m
9m x 9m
7m x 7m
6m x 6m

5 (260-280 g)
5 (260-280 g)
5 (260-280 g)
5 (260-280 g)
5 (260-280 g)

De thuisploeg zorgt ervoor dat er wisselplaatjes, genummerd van 1 tot 18 (recto-verso) aanwezig zijn
voor beide ploegen.

7.6.

Publiciteit op en rond het terrein
Reclame is toegelaten volgens de voorschriften van het homologatiereglement.
Op vraag van een club kan de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen afwijkingen toestaan.

Naar begin
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8.
8.1.

Sportuitrusting spelers
Kledij: trui en broek
Moet eenvormig, zuiver en van dezelfde kleur zijn. Nummering van 1 tot 18 in duidelijk contrasterende
kleur met een hoogte van 10 cm op het midden van de borst en 15 cm midden op de rug. De band
waarmede het nummer gemaakt wordt moet minimum 1 cm breed zijn.
De liberospeler(s) moet(en) een uitrusting dragen (of een jasje voor de heraangeduide libero) waarvan de
trui qua kleur moet contrasteren met de kleur van de andere leden van de ploeg.
Contrasteren = een tegenstelling vormen – afsteken – een in het oog vallende tegenstelling.
De uitrusting van de libero mag een ander patroon hebben maar moet genummerd zijn zoals de overige
ploegleden.
Reclame op de kledij mag voor de libero verschillen van de andere spelers.
De scheidsrechter moet de deelname aan het spel toelaten van een speler die niet voorzien is van de
voorgeschreven sportkledij of de vereiste reglementaire nummering. Alle overtredingen inzake de
sportkledij dienen op het wedstrijdblad vermeld te worden teneinde de voorziene boete te kunnen
toepassen.

8.2.

Kledij wisselen
Natte truien mogen vervangen worden door droge truien op voorwaarde dat de kleur, het model en de
nummers van de nieuwe trui(en) dezelfde blijven.

8.3.

Sportschoenen
Het betreden van het speelterrein met schoeisel dat sporen nalaat op de vloer is verboden.
Deze regel geldt voor zowel spelers, speelsters als officiëlen.

8.4.

Veegdoekjes
Elke ploeg dient in het bezit te zijn van minimum 2 veegdoekjes voor het drooghouden van het terrein. Het
is toegelaten dat de veegdoekjes nabij de reservebank zijn.

8.5.

Kapitein
De kapitein moet geen kenteken hebben.
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9.

Wedstrijdleiding

9.1.

Scheidsrechters
Voor heren Promo 1 en Promo 2 worden 2 scheidsrechters aangeduid. Voor alle andere seniorreeksen
wordt één scheidsrechter aangeduid.
Indien voor de seniorreeksen onvoldoende beschikbare scheidsrechters zijn, zal er geen scheidsrechter(s)
aangeduid worden. De thuisploeg zal op de hoogte gebracht worden.
Wedstrijden waarvoor geen scheidsrechter is aangeduid, worden geleid door een scheidsrechter aangeduid
door de thuisploeg met de minimum graad van jeugdscheidsrechter.
Men kan steeds een aanvraag doen bij de scheidsrechterscommissie om een officiële scheidsrechter aan te
duiden. De scheidsrechterskosten vallen dan ten laste van de aanvragende club.
Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter(s) mogen de ploegen niet weigeren te spelen.
Men dient de hierna volgende procedure te volgen:
de hoogste in graad aanwezige neutrale scheidsrechter;
indien meerdere neutrale scheidsrechters aanwezig zijn met dezelfde graad beslist het lot;
als er geen neutrale scheidsrechter aanwezig is, de scheidsrechter met de hoogste graad;
indien meerdere met gelijke graad beslist het lot;
ingeval van afwezigheid van de aangeduide 1ste scheidsrechter, op het vastgestelde aanvangsuur
van de wedstrijd, zal, voor de wedstrijden waar twee scheidsrechters werden aangeduid, de
officiële 2de scheidsrechter de wedstrijd als 1ste scheidsrechter leiden;
het voorleggen van de lidkaart met vermelding scheidsrechter wordt vereist;
bij gebrek aan een officiële scheidsrechter krijgt een afgevaardigde van de bezoekers voorrang op
deze van de thuisploeg. Betrokkene moet minimum 16 jaar zijn.
De thuisploeg is hoe dan ook verplicht te zorgen dat de wedstrijd doorgaat op het voorziene aanvangsuur
en in elk geval uiterlijk 15 minuten hierna, behoudens de uitzondering voorzien in art. 4.6.1.
Tijdens het bijstaan van een startende scheidsrechter heeft, de door de provinciale of gewestelijke
verantwoordelijke aangeduide begeleider, dezelfde verantwoordelijkheden als de betrokken
scheidsrechter.
De begeleider kan in deze situatie optreden in geval van fouten tegen het reglement en het toepassen van
sancties.
De begeleider mag, indien nodig, het speelveld betreden.

9.2.

Scheidsrechteronkosten

9.2.1. Wedstrijdonkosten
Jeugdcompetitie (aangeduid door SR-commissie)
Gewestelijke competitie
1e scheidsrechter
Provinciale seniorcompetitie
2e scheidsrechter

35,41
35,41
35,41
35,41

Indien een tweede scheidsrechter wordt aangevraagd door de club vallen de verplaatsings- en de
wedstrijdonkosten ten laste van de aanvragende club.
Indien een tweede scheidsrechter aangeduid wordt door de provinciale (PSC) of gewestelijke (GSC)
scheidsrechterscommissie - voor de reeksen geleid door één scheidsrechter - vallen de verplaatsings- en de
wedstrijdonkosten ten laste van de betrokken scheidsrechterscommissie, uitgezonderd bij
bekerwedstrijden.

9.2.2. Verplaatsingsonkosten
- spoor, tram, bus - 2de klasse volgens biljet of ticket.
- auto volgens de geldende normen van de FOD.
De scheidsrechteronkosten worden op een discrete wijze voldaan vóór aanvang van de wedstrijd, bij
voorkeur in de afgeschermde ruimte of het aparte lokaal.
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9.2.3. Tornooionkosten
- volledige dag: dezelfde vergoeding zoals voor de Vlaamse Jeugd Champions League, met middagmaal en
verfrissingen
- halve dag: € 40,00 + verplaatsingsonkosten en verfrissingen.
Een scheidsrechter kan zelf beslissen om dit bedrag te beperken tot de maximale vrijwilligersvergoeding.

9.3.

Markeerder
Een markeerder, aangeduid door de thuisploeg is verplicht bij wedstrijden in volgende reeksen:
• Alle provinciale seniorwedstrijden
• Jongens U19
• Meisjes U19 bij bekercompetitie
• Gewest Antwerpen: heren 1e gewest en dames 1e gewest
• Gewest Herentals: heren 1e gewest
• Gewest Mol: heren 1e gewest indien de gewesten Herentals en Mol deze reeks samen organiseren
De markeerder moet minstens 16 jaar oud zijn en kan geen andere officiële functie uitoefenen tijdens de
wedstrijd en moet aanwezig zijn bij de toss. De markeerder kan bijgestaan worden door een tweede
markeerder, aangeduid door de bezoekende ploeg.
De naam en lidkaartnummer wordt aan de hand van de vereiste documenten op de daarvoor voorziene
plaats op het wedstrijdblad ingeschreven.
De markeerders tekenen voor de juistheid van de wedstrijdgegevens vóór het ondertekenen van het
wedstrijdblad door de kapiteins en de scheidsrechter(s).

9.4.

Terreinafgevaardigde
Voor elke wedstrijd wordt een terreinafgevaardigde aangesteld die moet aangesloten zijn bij de thuisploeg
en moet herkenbaar zijn door het dragen van een armband. Hij is aanwezig gedurende de ontmoeting in de
zaal, en tot de scheidsrechter de sportaccommodatie heeft verlaten.
Wanneer een sportcomplex over verschillende zalen beschikt op dezelfde locatie (adres), wordt er voor
elke zaal een homologatiebewijs afgeleverd. Voor elke zaal moet er een terreinafgevaardigde zijn.
Voor zalen met meerdere terreinen volstaat één terreinafgevaardigde. Sommige zalen kunnen opgesplitst
worden in meerdere units door wanden of gordijnen. Indien de verschillende terreinen enkel te bereiken
zijn via een gang buiten de ruimte van de sporthal, moet er per unit een terreinafgevaardigde voorzien
worden.
De terreinafgevaardigde moet tenminste 18 jaar oud zijn en kan geen andere officiële functie uitoefenen
tijdens de wedstrijd (dus geen speler, coach, hulpcoach, geneesheer, verzorger of markeerder)
Taken van de terreinafgevaardigde:
- hij dient 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de ingang van de zaal of op het terrein
aanwezig te zijn;
- hij zorgt voor de opvang van de officiëlen en de bezoekende ploeg en begeleidt hen naar de
kleedkamers;
- hij is verantwoordelijk voor de scheidsrechter(s) tot deze de sportaccommodaties verlaten hebben;
- hij voert de opdrachten, die hem door de eerste scheidsrechter worden opgelegd, correct en
onmiddellijk uit.
Ingeval van incidenten tijdens of na de wedstrijd:
- zorgt de terreinafgevaardigde, desgevallend bijgestaan door de spelers en andere leden van de
thuisclub, voor de bescherming van de scheidsrechters
- treft de terreinafgevaardigde in overleg met de scheidsrechter maatregelen om binnen de door hem
gestelde tijd de orde te herstellen en een veilig en normaal wedstrijdverloop te waarborgen.
- Na elke wedstrijd staat de terreinafgevaardigde bovendien in voor een ordelijk vertrek van de
scheidsrechters.
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9.5.

Bediening van het scorebord
De bediening van het scorebord wordt verzekerd door de thuisclub. Bij wedstrijden waar er geen
markeerder is voorzien, heeft de bezoekende ploeg het recht om mee het scorebord te bedienen.
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10.
Wangedrag
10.1. Gedragscode voor scheidsrechters en clubs
Ook het volleybal ontsnapt niet aan belhamels. Daarom herinneren wij iedereen aan Hoofdstuk VII, regel 20
van de “Internationale Volleybal Spelregels” die het gedrag van de deelnemers bepaalt.
De deelnemers moeten de meest recente uitgave van de “Internationale Volleybal Spelregels” kennen en
ze toepassen.

10.2. Fair-play
Deelnemers moeten zich gedragen in een geest van sportiviteit en fair-play, niet alleen tegenover de
scheidsrechters, maar ook tegenover de andere officiëlen, de tegenstrevers, de ploeggenoten en de
toeschouwers.
Overleg tussen ploeggenoten tijdens het spel is toegelaten.
De “Internationale Volleybal Spelregels” voorzien een sanctieschaal met gradatie van de waarschuwing tot
de uitsluiting. Aan de hand hiervan zal de 1ste scheidsrechter bestraffen naar het geval en de aard van het
wangedrag of de agressie.
In ons provinciaal reglement is een puntensysteem opgenomen voor gegeven kaarten (geel/rood).
Diegenen die herhaaldelijk sancties oplopen tijdens wedstrijden, zonder daarbij uitgesloten te worden,
zullen als recidivist gesanctioneerd worden met een schorsing.
Het is van het grootste belang dat elk wangedrag in de kiem wordt gesmoord en daarvoor ligt er een
belangrijke verantwoordelijkheid bij de (1ste) scheidsrechter. Hij/zij moet het onderscheid kunnen maken
tussen de ludieke of de enthousiaste reactie enerzijds van spelers en andere deelnemers aan de wedstrijd
en anderzijds het intimideren of provoceren. Deze laatste gedragsvormen mogen door de scheidsrechter
niet getolereerd worden en er moet onmiddellijk en gepast tegen opgetreden worden met de middelen die
ter beschikking staan. Dat is weliswaar niet altijd even gemakkelijk, maar als er niet wordt opgetreden ten
overstaan van elke vorm van wangedrag, verlaagt men zichzelf tot het niveau van de aanstokers van onrust.
Wanneer er zich feiten afspelen, die niet voorzien zijn in de “Internationale Volleybal Spelregels”, zoals
wangedrag en verbale agressie van supporters, moet er zonder aarzelen worden opgetreden.
Verbaal geweld, om het even met welke bewoordingen ten overstaan van spelers of officiëlen, kan niet
geduld worden. Niemand komt naar een volleybalwedstrijd om zich te laten kleineren of de huid vol te
laten schelden. Belasterende, intimiderende en beledigende uitvallen of gebaren zijn onfatsoenlijk, zowel
rond als op het volleybalveld. Er wordt alle scheidsrechters in de provinciale en gewestelijke competities
opgedragen te reageren op elke kwetsende taal over het uiterlijk, de overtuiging, de geaardheid of wat dan
ook.
De scheidsrechter zal naargelang de omstandigheden gepast reageren door de volgende werkwijze toe te
passen:
1. De beide kapiteins wordt de opdracht gegeven om samen met de medespelers hun supporters tot
kalmte en sportiviteit aan te manen, met de opmerking toevoegend dat zij het publiek er dienen op
te wijzen dat hun ploeg en club het slachtoffer zal zijn van de omstandigheden.
2. Als dat niet baat onderbreekt de scheidsrechter de wedstrijd en geeft de beide ploegen de
opdracht om zich naar de kleedkamer te gaan. Na een passende onderbreking (minimum 5
minuten, maximum 15 minuten) wordt er getracht om de wedstrijd alsnog normaal verder te laten
verlopen (stand, rotatie en opslag zoals op het ogenblik van de onderbreking).
3. Indien na een onderbreking van de wedstrijd de bedaardheid onder de supporters niet is
weergekeerd of de onrust herneemt, zal de scheidsrechter de wedstrijd definitief stilleggen.
4. In het geval het zelfs tot handgemeen komt tijdens een wedstrijd (spelers en/of supporters) moet
de scheidsrechter altijd en onmiddellijk de wedstrijd staken en niet meer hernemen; de bevoegde
commissie zal dan de nodige beslissingen nemen.
Vanzelfsprekend wordt er van elk voorval, dat leidt tot een onderbreking of stopzetten van de wedstrijd,
door de scheidsrechter een verslag opgemaakt. Dit moet zoals voorgeschreven, binnen de 10 dagen
ingediend worden. Voor elk incident nà de wedstrijd, wat er ook gebeurt of vastgesteld wordt, dient er
eveneens een verslag opgemaakt te worden door de scheidsrechter. Zowel de 1ste als de 2de scheidsrechter
kan een verslag opmaken.
Wij herinneren er aan dat het de taak is van de terreinafgevaardigde, de clubbesturen en de beide ploegen
om zo nodig de scheidsrechter(s) in bescherming te nemen. Elke aantasting van de fysische integriteit van
de scheidsrechter(s) zal als de zwaarste overtreding bestraft worden.
Het bondsparket zal gevolg geven aan elk ingediend verslag en voorbeeldige straffen opleggen, rekening
houdend met de gepleegde feiten en omstandigheden.
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Scheidsrechters, die tekortschieten in deze opdrachten, zullen ook gesanctioneerd worden. Vaak zijn het de
meest geroutineerde scheidsrechters die te veel toelaten. Zij hebben echter de missie een solidaire
houding aan te nemen met vooral jongere en minder ervaren scheidsrechters. De minder ervaren
scheidsrechters zijn gemakkelijk het slachtoffer van scheldpartijen en verbale bedreigingen. Hierdoor zijn zij
vaak misnoegd en beëindigen ze vroegtijdig hun scheidsrechterscarrière.
Er wordt met bovenstaande gedragslijnen een bijkomend middel gegeven aan de scheidsrechters, waarmee
zij over alle mogelijkheden beschikken om oordeelkundig in te grijpen waar het moet en zo voor alle
wedstrijden een sportief verloop te verzekeren.
Onze clubs wordt met veel aandrang gevraagd hiervan kennis te geven aan spelers en clubaanhang.
Het is een streven van de raad van bestuur Volley Antwerpen om elk wangedrag in te perken om zeker niet
te degenereren in het vulgaire of het hooliganisme. De raad van bestuur van Volley Antwerpen staat in de
strijd tegen elk wangedrag op onze volleybalvelden pal achter alle scheidsrechters om hen hierin te
steunen.
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11.

Administratiekosten en boetes
Voor inbreuken en tekortkomingen tegenover dit ontmoetingsreglement worden
administratiekosten en boetes opgelegd. Zie hiervoor de ‘lijst van administratiekosten en boetes’ op
de website van Volley Antwerpen en in het Infoboekje.
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12.

Definities – bepalingen
-

Sectie
Bij de seniors zijn er twee secties: heren en dames.
Bij de jeugd zijn deze: jongens en meisjes.

-

Categorie
Met categorie wordt hetzelfde bedoeld als leeftijdscategorie.

-

Jeugdspeler
Een jeugdspeler is elke speler die de leeftijd van een senior nog niet bereikt heeft.

-

Senior
Elke speler die ouder is dan jeugdspelers U19 zoals gedefinieerd in art. 5.1.

-

Eigen leeftijdscategorie
De eigen leeftijdscategorie van een jeugdspeler is de jongste categorie waarin de speler
speelgerechtigd is om te spelen, uitgaande van een ploeg van niveau 1 of 2.

-

Deelnemen aan een wedstrijd.
Iedere persoon die vermeld wordt op het wedstrijdblad in om het even welke functie
(speler/officieel persoon) neemt deel aan de wedstrijd.

-

Deelnemen aan het spel:
• een speler die op het wedstrijdblad wordt vermeld in het vak “opslagvolgorde”
• de libero’s, tenzij de scheidsrechter in het vak opmerkingen vermeldt dat één of beide libero’s
niet gespeeld heeft.
• de vrije libero’s (U15), tenzij de scheidsrechter in het vak opmerkingen vermeldt dat deze
libero’s niet gespeeld hebben.

-

Speelgerechtigd.
Spelers die voldoen aan de vereisten om te mogen deelnemen aan het spel zijn speelgerechtigd.
Met spelers worden alle spelers bedoeld, ook de libero’s.

-

Kernspeler.
Je wordt kernspeler vanaf de vierde keer dat je deelneemt aan het spel van een ploeg.
Als senior kan je maar voor één ploeg kernspeler zijn, namelijk de hoogste ploeg waar je vier of
meer deelnames hebt.
Een jeugdspeler kan kernspeler zijn voor één ploeg in de seniorcompetitie, en voor één ploeg
niveau 1 in zijn categorie van de jeugdcompetitie.

-

Hogere ploeg – lagere ploeg
• 1e criterium: een hogere ploeg is een ploeg die op een hoger niveau speelt (Liga A is hoger
niveau dan Nationale, gevolgd door 1e divisie, 2e divisie, Promo 1, Promo 2, …).
• 2e criterium: een hogere ploeg is een ploeg met een lager volgnummer. Indien letters gebruikt
worden in plaats van nummers, is ‘ploeg A’ de hoogste ploeg, gevolgd door ‘ploeg B’
enzovoort.
• Een lagere ploeg is het tegenovergestelde van een hogere ploeg.
• Clubs met meer dan één jeugdploeg in dezelfde sectie en in dezelfde categorie, moeten deze
ploegen logisch nummeren: de laagste nummer(s) voor de ploeg(en) in niveau 1, de hoogste
nummer(s) voor de ploeg(en) in niveau 3.

-

Vlotten
Vlotten wil zeggen dat een speler na meer dan drie deelnames aan het spel bij een ploeg, toch het
recht heeft om onbeperkt deel te nemen aan het spel van een lagere ploeg.

-

Homologatie
Competitievolleybal kan enkel in een geschikte zaal gespeeld worden. Hoe hoger het niveau, hoe
strenger de eisen zijn. Al deze eisen vind je in het homologatiereglement.
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Als de zaal geschikt bevonden is, maakt de verantwoordelijke homologatie een
homologatieformulier, dat maximaal één seizoen geldig is.
-

Beschermde data
Ter promotie van bepaalde organisaties mogen de clubs geen wedstrijden, clinics of tornooien
plannen op beschermde data.

-

Officiële personen
Lijst van de officiële personen van een wedstrijd:
• Terreinafgevaardigde
• Scheidsrechter(s)
• Eventuele lijnrechters
• Markeerder(s)
• Van elke ploeg de coach, assistent coach(es), verzorger, dokter

-

Internationale Volleybal Spelregels (IVS)
We gebruiken de meest recente Nederlandstalige versie van de Internationale Volleybal Spelregels,
zie websites van Volley Vlaanderen en Volley Antwerpen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Protocol voor uitstel van wedstrijden
1. Dit protocol behandelt uitsluitend het uitstel van wedstrijden door overmacht.
2. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen uitstel omwille van overmacht en omwille
van weersomstandigheden.
3. Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen die het onmogelijk maken om een
wedstrijd te betwisten (vb. een ongeval tijdens de verplaatsing naar de wedstrijd,
overstroming/instorting/brand van de zaal, enz. met uitzondering van weeromstandigheden.
3.1. In deze gevallen wordt de provinciale verantwoordelijke ontmoetingen onmiddellijk
verwittigd, die soeverein over het uitstel beslist.
3.2. De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd zowel door de provinciale verantwoordelijke
ontmoetingen, als door de ploeg die het geval van overmacht inroept.
3.3. Het bewijs van overmacht dient binnen de drie werkdagen gestaafd te worden met officiële
bewijsstukken op straffe van forfait.
3.4. De provinciale verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt onmiddellijk de
verantwoordelijke scheidsrechters van het uitstel.
3.5. De nieuwe datum dient met onderlinge toestemming binnen een tijdspanne van een week
bepaald te worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zal de verantwoordelijke
ontmoetingen zelf een datum vastleggen.
4. Algemeen uitstel als gevolg van weersomstandigheden
4.1. De provinciale verantwoordelijke ontmoetingen neemt soeverein de beslissing over
algemeen uitstel van de wedstrijden.
4.1. Het besluit tot algemeen uitstel wordt ten laatste op de zaterdag van het speelweekend
genomen om 10.00u.
4.2. Het besluit tot uitstel wordt medegedeeld langs de voorziene kanalen (Belga, VRT radio en
Teletekst en de man van de website).
4.3. Hij verwittigt onmiddellijk de provinciale verantwoordelijke scheidsrechters van het uitstel.
4.4. De provinciale verantwoordelijke ontmoetingen stelt binnen de week de datum vast
waarop de wedstrijden van het algemeen uitstel zullen gespeeld worden.
5.

Uitstel voor bepaalde wedstrijden als gevolg van weersomstandigheden
5.1. Als gevolg van weersomstandigheden kunnen alleen bepaalde wedstrijden uitgesteld
worden.
5.2. De aanvraag voor uitstel kan zowel gebeuren door de thuisploeg als de bezoekende ploeg.
5.3. De aanvraag dient te gebeuren bij de provinciale verantwoordelijke ontmoetingen die
soeverein beslist over het uitstel, na inwinning van de nodige inlichtingen over de
omstandigheden. Bij deze beslissing moet de veiligheid van de spelers, begeleiders en
publiek ten goede komen.
5.4. De aanvraag dient minimum 6 uur voor het voorziene tijdstip van de wedstrijd
aangevraagd te worden.
5.5. De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd, zowel door de provinciale verantwoordelijke
ontmoetingen, als door de ploeg die het uitstel aanvraagt.
5.6. Het besluit tot uitstel wordt medegedeeld langs de voorziene kanalen (Belga, VRT radio en
Teletekst en de man van de website).
5.7. Hij verwittigt onmiddellijk de provinciale verantwoordelijke scheidsrechters van het uitstel.
5.8. De nieuwe datum dient met onderlinge toestemming binnen een tijdspanne van een week
bepaald te worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zal de verantwoordelijke
ontmoetingen zelf een datum vastleggen.

6. Laattijdig forfait of algemeen forfait
6.1. Ingeval van forfait wordt de provinciale verantwoordelijke ontmoetingen onmiddellijk
verwittigd.
6.2. De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd zowel door de provinciale verantwoordelijke
ontmoetingen als door de ploeg die forfait geeft.
6.3. De provinciale verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt onmiddellijk de provinciale
verantwoordelijke scheidsrechters van het forfait.
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6.4. Het forfait dient de eerstvolgende werkdag schriftelijk overgemaakt te worden aan het
secretariaat van Volley Antwerpen.
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Bijlage 2: Protocol bijkomende set (golden set)
-

-

-

-

-

De bijkomende set (golden set) is een verlenging van de terugwedstrijd en is dus een 4de, 5de
of 6de set van deze wedstrijd.
Voor de bijkomende set (golden set) wordt de vijfde set van een papieren wedstrijdblad
gebruikt. Dit blad wordt klaargemaakt voor het begin van de terugwedstrijd, met dezelfde
deelnemers en officiëlen; enkel deelnemers vermeld op het wedstrijdblad van de
terugwedstrijd mogen deelnemen aan deze bijkomende set.
Indien de heenwedstrijd uitzonderlijk op een papieren wedstrijdblad gemarkeerd werd, stelt
de thuisploeg een kopie van het wedstrijdblad van de heenwedstrijd ter beschikking van de
1ste scheidsrechter voor aanvang van de terugwedstrijd.
Na de toss voor deze bijkomende set dienen de kapiteins en de coachen het wedstrijdblad
voor de bijkomende set te handtekenen.
Deze bijkomende set wordt betwist naar 25 punten met een verschil van twee punten en
wordt aanzien als een gewone set (2 TO per ploeg) met uitzondering van het feit dat er op 13
punten, bereikt door één van de twee ploegen, van speelhelft dient gewisseld te worden.
Voor aanvang van de bijkomende set dienen alle spelers, coaches en andere deelnemers, die
in de terugwedstrijd zijn uitgesloten voor de wedstrijd, geschrapt te worden van het
wedstrijdblad van de bijkomende set.
Alle sancties, die eventueel werden gegeven in de terugwedstrijd, worden meegenomen
naar de bijkomende set.
Afwerking van de beide wedstrijdbladen gebeurt na het beëindigen van de bijkomende set.
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Bijlage 3: Voorbeelden kernspelers
Oosterwijk heeft 5 seniorploegen bij de heren:
• Oosterwijk 1 speelt in Nationale 1
• Oosterwijk 2 speelt in Nationale 3
• Oosterwijk 3 speelt in Promo 1
• Oosterwijk 4 speelt in Promo 3
• Oosterwijk 5 speelt in 1e gewest
Toon speelt bij Oosterwijk 4, in Promo 3. Vanaf het moment dat hij vier keer heeft deelgenomen aan
het spel, is hij kernspeler bij Oosterwijk 4. Toon speelt soms mee in Promo 1 als reserve speler. Vanaf
het moment dat hij bij Oosterwijk 3 vier keer heeft deelgenomen aan het spel, wordt hij kernspeler
van Oosterwijk 3 en is hij geen kernspeler meer van Oosterwijk 4.
Toon kwetst zich en kan lange tijd niet spelen. Als hij terug kan spelen, maakt hij gebruik van art.
4.2.3 Spelen na inactiviteit. De clubsecretaris verwittigt tijdig de betrokken competitieleiders, en
Toon gaat bij Oosterwijk 5 spelen. Na enkele weken vraagt Oosterwijk 4 om mee te spelen als zesde
man. Door deze ene deelname wordt hij terug kernspeler van Oosterwijk 4.
Casper is 18 jaar en speelt geregeld de hoofdwedstrijd in Nationale 3, op zaterdag 20 oktober voor de
4e keer. Voor de provinciale en gewestelijke wedstrijdleiding is Casper vanaf dan kernspeler bij
Oosterwijk 2. Overeenkomstig de regeling van beperkt vlotten van jeugdspelers in onze competities,
mag Casper ofwel Promo 1 ofwel in Promo 3 meespelen.
Op zondag 21 oktober speelt hij bij Oosterwijk 3 in Promo 1. Zolang Casper kernspeler is bij
Oosterwijk 2, kan hij enkel nog beperkt vlotten tussen de ploegen in Nationale 3 en Promo 1.
Vanaf november zijn twee spelers van de eerste ploeg geblesseerd. Casper wordt ingeschakeld als
reservespeler. Hij kan drie keer deelnemen aan het spel, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn
deelname bij de derde ploeg in Promo 1.
Itegem heeft 3 damesploegen:
• Itegem 1 speelt in Promo 2
• Itegem 2 en Itegem 3 spelen in 1e gewest
Sophie is 17 jaar en speelt elke week bij Itegem 2. In het begin van het seizoen speelt ze enkele
wedstrijden zowel bij Itegem 2 als Itegem 3. Maar dat is niet meer toegelaten vanaf ze vier keer bij
Itegem 2 gespeeld heeft. Vanaf dat moment wordt ze aanzien als kernspeelster van Itegem 2, en
jeugdspelers mogen niet beperkt vlotten in dezelfde reeks (art. 4.2.2).

Zevendonk heeft volgende meisjesploegen in de jeugdcompetitie:
• MU15 prov: Zevendonk 1
• MU15 prov: Zevendonk 2
• MU15 reg: Zevendonk 3
Hannah speelt bij Zevendonk 2, en is er vanaf haar vierde deelname aan het spel kernspeler. Door
blessures bij Zevendonk 1 zullen speelsters doorgeschoven worden. Hannah speelt dan 3 weekends
zowel bij Zevendonk 1 en Zevendonk 2. In het volgende weekend staan volgende wedstrijden
gepland:
• 14u00 MU15 prov 1: Zevendonk 2 – Meerle
• 16u00 MP15 prov 2: Zevendonk 1 – Minderhout
Hannah speelt dit weekend een laatste keer bij beide ploegen, en wordt vanaf haar vierde deelname
bij Zevendonk 1 kernspeler.
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Indien Zevendonk 1 op die dag vroeger speelt dan Zevendonk 2, kan Hannah niet bij beide ploegen
spelen.

Bijlage 4: Voorbeelden jeugdcompetitie
Oosterlo heeft bij jongens U15 drie ploegen:
JU15

Niveau 1 (prov)
Oosterlo 1

Niveau 2 (reg)
Oosterlo 2

Niveau 3 (BC)
Oosterlo 3

7 jongens spelen elke wedstrijd bij Oosterlo 1. Vanaf de vierde deelname bij Oosterlo 1 worden ze
kernspeler van Oosterlo 1.
Elke week speelt bij Oosterlo 1 een speler mee van Oosterlo 2 of Oosterlo 3. De coach let er goed op dat
deze spelers maximum drie keer met Oosterlo 1 spelen, zodat ze geen kernspeler worden.
De spelers van Oosterlo 2 mogen onbeperkt met Oosterlo 3 meespelen.
De spelers van Oosterlo 3, met uitzondering van de spelers die te oud zijn voor U15, mogen onbeperkt
meespelen bij Oosterlo 2.
In december, voor een wedstrijd van Oosterlo 2 zijn er maar vijf spelers beschikbaar. De coach beslist om 2
kernspelers van Oosterlo 1 te laten meespelen. Nadat hij het wedstrijdblad heeft ingevuld,
zet de coach (kapitein als er geen coach is) zijn handtekening in het voorziene vak ‘PLUS-statuut’ van het
klein wedstrijdblad. Als uitzonderlijk een officieel (A3) wedstrijdblad gebruikt wordt, noteert de coach in
het vak opmerkingen de club- en ploegnaam, gevolgd door ‘PLUS-statuut’ en zet zijn handtekening.
De wedstrijd kan toch gespeeld worden. De andere ploeg heeft 3 punten en Oosterlo heeft 0 punten,
onafgezien het resultaat van de wedstrijd.
Zammel heeft volgende jongensploegen:
JU17
JU15
JU13

Niveau 1 (prov)
Zammel

Niveau 2 (reg)

Niveau 3 (BC)
Zammel

De 14-jarige Jef speelt bij U13 BC. Al snel blijkt dat dit voor hem geen goede oplossing is. Daarom gaat Jef
eens proef trainen bij Oosterlo.
Beide clubs zijn akkoord om gebruik te maken van art. 5.11: uitlenen van jeugdspelers. De aanvraag wordt
aan Volley Antwerpen gericht, en van zodra het toelatingsattest afgeleverd is, zal Jef bij Oosterlo 2 en/of
Oosterlo 3 spelen in de reeks JU15.
Als uitgeleende speler mag Jef niet bij Oosterlo 1 spelen, tenzij via ‘PLUS-statuut’.
Jef mag nog wel bij Zammel spelen, zowel bij JU13 als bij JU17.
Rumst.
Rumst heeft 5 ploegen bij meisjes U15, drie in niveau 1 en twee in niveau 2. Ze zijn genummerd: Rumst 1,
Rumst 2 en Rumst 3 (allen provinciaal), Rumst 4 en Rumst 5 (regionaal). Rumst heeft twee ploegen bij
meisjes U17, één in niveau 1 en één in niveau 2.
MU19
MU17
MU15

Niveau 1 (prov)

Niveau 2 (reg)

Rumst A
Rumst 1
Rumst 2
Rumst 3

Rumst B
Rumst 4
Rumst 5

Niveau 3 (BC)

MU13
MU11
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Vanaf de vierde competitiewedstrijd zullen een aantal meisjes kernspeelster zijn van Rumst 1/Rumst
2/Rumst 3.
Kernspeelsters van Rumst 1 kunnen niet meer reglementair deelnemen met Rumst 2, 3, 4 en 5.
Kernspeelsters van Rumst 2 kunnen niet meer reglementair deelnemen met Rumst 3, 4 en 5.
Kernspeelsters van Rumst 3 kunnen niet meer reglementair deelnemen met Rumst 4 en 5.
Speelsters die geen kernspeelster zijn (onder andere deze van Rumst 4 en 5) kunnen onbeperkt deelnemen
met Rumst 4 en 5 want daar geldt het systeem van kernspeelsters niet. Zij kunnen ook bij Rumst 1, 2 en 3
deelnemen, maar vanaf de vierde deelname bij dezelfde ploeg worden ze er kernspeelsters.
Alle speelsters van Rumst 1, 2, 3, 4 en 5 mogen onbeperkt deelnemen bij een ploeg (of meerdere ploegen)
van een hogere leeftijdscategorie.

Bijlage 5: Voorbeelden seniorcompetitie
• KERN: de ploeg waar de jeugdspeler als kernspeler beschouwd wordt
• - : de ploeg waar de jeugdspeler niet speelt, of geen 4 keer heeft meegespeeld
• OK: bij deze ploeg mag de jeugdspeler meespelen
• NOK: bij deze ploeg mag de jeugdspeler niet meespelen
Opgelet bij OK: er kan slechts één ploeg gekozen worden, de andere ploegen worden ‘NOK’
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Ploegen
Ploegen
Ploegen
Ploegen
Nat 2
X
KERN
X
X
Nat 3
X
X
KERN
X
KERN
Promo 1
X
OK
X
KERN
X
OK
X
OK
Promo 2
X
OK
Promo 3
X
NOK
X
OK
X
OK
e
1 gew
X
NOK
X
NOK
2e gew
X
NOK
X
OK
X
NOK
X
NOK
3e gew
X
NOK
Bespreking voorbeeld 3:
Een jeugdspeler speelt wekelijks de reservematchen in Nationale 3, occasioneel valt hij in bij de
hoofdwedstrijd. Daarnaast speelt hij soms bij een andere ploeg (dit kan elke andere ploeg zijn zolang
hij geen kernspeler is, maar maximum twee seniorwedstrijden per weekend).
Vanaf de vierde deelname aan de hoofdwedstrijd in Nationale 3 wordt hij kernspeler bij die ploeg.
Vanaf dan kan hij enkel nog beperkt vlotten:
- ofwel naar de eerstvolgende lagere ploeg de ploeg in Promo 1
- ofwel naar een andere lagere ploeg maximum 3 niveaus lager de ploegen in Promo 2 en 3
Stel dat hij Nationale 3 en Promo 3 combineert. Zolang hij kernspeler is in Nationale 3, kan hij niet in
Promo 1 of Promo 2 spelen.
De jeugdspeler wordt tijdens het seizoen kernspeler van een hogere ploeg (voorbeelden 2, 3 en 4):
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Ploegen
Ploegen
Ploegen
Nat 2
X
KERN
X
KERN
Nat 3
X
KERN
X
OK
X
OK
Promo 1
X
OK
X
OK
X
OK
Promo 2
X
OK
Promo 3
X
NOK
X
NOK
e
1 gew
X
NOK
X
NOK
2e gew
X
NOK
X
NOK
X
NOK
3e gew
X
NOK
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Bespreking voorbeeld 3:
De speler was kernspeler in Nationale 3, maar door de vierde deelname aan het spel van de ploeg in
Nationale 2, wordt hij daar kernspeler (19 januari). Volgens art. 4.2.2 kan hij niet meer in Promo 3
spelen, want dat zijn 4 niveaus verschil.
De club en de speler opteren om Nationale 2 en Promo 1 te combineren:
- 26/1: Nationale 2
- 27/1: Promo 1 vanaf nu is Promo 2 uitgesloten
- 2/2: Nationale 2
- 9/2: Nationale 2
- 16/2: Nationale 2
- 17/2: Promo 1
- 23/2: beide matchen zijn gelijktijdig. Hij speelt bij Promo 1 zodat hij er voor 1 maart 3 deelnames
heeft. Want anders mag hij tijdens de laatste vier matchen niet meer meespelen.
Leest heeft volgende herenploegen in competitie:
• Leest 1 speelt in Nationale 1
• Leest 2 speelt in Nationale 2
• Leest 3 speelt in Nationale 3
• Leest 4 speelt in Promo 1
• Leest 5 speelt in Promo 3
• Leest 6 speelt in 1e gewest
• Leest 7 speelt in 1e gewest
• Leest 8 speelt in 2e gewest
Wim (35 jaar) speelt in Promo 1 en is er kernspeler. Hij mag niet meespelen bij Leest 5 of 6. Hij kan wel als
aspirant-kernspeler spelen bij Leest 1, 2 en 3. Vanaf het moment dat Wim in één van de hogere ploegen
vier keer heeft deelgenomen aan het spel, wordt hij in die ploeg kernspeler en mag niet meer deelnemen
met elke lagere ploeg.
Niels en Tuur zijn talentvolle jeugdspelers.
Niels speelt wekelijks in Nationale 1 en Nationale 2: hij maakt gebruikt van de regeling ‘onbeperkt
vlottende jeugdspeler’. Omdat hij bij Leest 1 minstens vier keer heeft deelgenomen aan het spel, wordt hij
vanuit het oogpunt van dit ontmoetingsreglement aanzien als kernspeler van Leest 1. Dit heeft als gevolg:
• Niels mag bij geen enkele provinciale ploeg deelnemen aan het spel, uitgezonderd Promo 1
• Niels mag bij geen enkele gewestelijke ploeg deelnemen aan het spel
Tuur speelt bij Leest 3 in Nationale 3, en heeft er minstens vier keer deelgenomen aan het spel van de
hoofdwedstrijd. Hij wordt vanuit het oogpunt van dit ontmoetingsreglement aanzien als kernspeler van
Leest 3. Dit heeft als gevolg:
• Tuur kan gebruik maken van art. 4.2.2 Beperkt vlotten van jeugdspelers, en mag deelnemen
aan het spel bij Leest 4 in Promo 1 (dit is voor hem de onmiddellijk lager gequoteerde ploeg)
of bij Leest 5 in Promo 3 (dit is voor hem de andere lagere ploeg, maximum 3 niveaus lager).
Hij combineert Nationale 3 en Promo 3, waardoor hij niet in Promo 1 mag meespelen.
• Als Tuur geen drie keer heeft meegespeeld bij Leest 5 voor 1 maart, mag hij tijdens de 4
laatste competitiewedstrijden van Leest 5 niet meer meespelen.
• Tuur mag niet bij Leest 6, 7 of 8 spelen.
Jaan is een jeugdspeler die geregeld bij Leest 5 in Promo 3 speelt. Vanaf hij er vier keer heeft deelgenomen
aan het spel, is hij er kernspeler. Hij combineert deze ploeg met Leest 7 in 1e gewest. Zolang Jaan
kernspeler is bij Leest 5:
• Kan hij niet bij Leest 6 of Leest 8 spelen
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•

Kan hij maximum 3 wedstrijden spelen bij Leest 1, 2, 3 of 4, maar per weekend maximaal 2 senior
wedstrijden.
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