
Addendum ontmoetingsreglement betreffende verloop competitie 2021-2022 
 
Rekening houdende met: 

- de uitzonderlijke situatie wegens de Covid-19 pandemie, waardoor veel wedstrijden 
uitgesteld zijn; 

- het feit dat elke week nog steeds het merendeel van de wedstrijden gespeeld worden, 
maar dat er vanaf januari een sterke stijging is in het aantal uitgestelde wedstrijden; 

- het feit dat veel clubs aan het einde van het seizoen quasi al hun competitiewedstrijden 
willen gespeeld hebben, en dat andere clubs dit niet kunnen of niet willen; 

- het feit dat we een zo eerlijk mogelijke competitie nastreven, rekening houdend met de 
Covid-19 problematiek; 

Beslist het bestuur van Volley Antwerpen, op voorstel van de commissie ontmoetingen, om 
volgende regels toe te voegen aan het ontmoetingsreglement Volley Antwerpen seizoen 2021-
2022: 
 

- Uitgestelde wedstrijden van de heenronde waarvoor er nog geen nieuwe datum is 
vastgelegd, en waarvan de terugwedstrijd na 27 maart wordt gespeeld, dienen voor 28 
februari en prioritair vastgelegd te worden. In het kader van een eerlijke competitie is 
het belangrijk dat elke ploeg minstens één keer tegen elke ploeg van haar reeks gespeeld 
heeft. 
 

- Uitgestelde wedstrijden van de terugronde dienen in de mate van het mogelijke en 
secundair vastgelegd te worden. 
 

- Als een van beide ploegen aangeeft om een uitgestelde wedstrijd niet te spelen, verliest 
ze de wedstrijd met 3-0 of 0-3, zonder forfait en zonder kosten. 
 

- Uitgestelde wedstrijden van de terugronde, tussen ploegen die strijden om de 
kampioenstitel of tussen ploegen die strijden om degradatie te vermijden, kunnen op 
aangeven van de betrokken competitieleider de status prioritair krijgen. Dit heeft als 
gevolg dat deze wedstrijden prioritair dienen vastgelegd te worden. 
 

- Voor alle reeksen (promo, gewestelijke) waar ploegen geen identiek aantal wedstrijden 
hebben gespeeld, wordt er voor de berekening van de eindrangschikking volgende 
werkwijze gehanteerd: 

o We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de 
reeds gespeelde wedstrijden; 

o Dat gemiddelde wordt vervolgens vermenigvuldigd met de nog te spelen 
wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten; 

o Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe 
rangschikking bepaald die zal gelden als eindrangschikking voor het bepalen van 
de kampioenstitel, de stijgers en de dalers in de verschillende reeksen 
 

- Als er tegenstrijdigheden zijn met het ontmoetingsreglement, primeert dit addendum. 
 

 
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen op 20 januari 2022 


