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1 INRICHTING VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 

1.1 BASISREGELS 

De kampioenschappen worden betwist volgens de regels vervat in het huidige  
Promo competitiereglement en conform de Internationale Volleybal Spelregels 
(IVS). Wanneer het Promo competitiereglement ontoereikend is of bij ontstentenis 
van een precieze reglementering ter zake, wordt gehandeld conform de 
reglementen van de vzw Volley Vlaanderen. 

1.2 BEVOEGDHEID 

De verantwoordelijkheid over de kampioenschappen wordt door de Raad van 
Bestuur Vlaams-Brabant toevertrouwd aan de competitieverantwoordelijke, welke 
soeverein beslissingsrecht bezit in alle voorziene en onvoorziene gevallen. Zijn 
beslissingen zijn vatbaar voor een administratieve klacht. 

1.3 INSTEMMING 

Door haar inschrijving onderschrijft de club automatisch de bepalingen vervat in 
onderhavig competitiereglement. 
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2 ORGANISATIE VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 

2.1 OVERZICHT VAN DE INGERICHTE KAMPIOENSCHAPPEN 

De Raad van Bestuur richt het Promo kampioenschap in. 

Senioren heren en dames 

x 1 reeks niveau 5 : Promo 

x 2 Reeksen in niveau 6 : Promo 2A en Promo 2B 

x 2 reeksen in niveau 7 (indien mogelijk) : Promo 3A en 3B 

x 2 reeksen in niveau 8 (indien mogelijk) : Promo 4A en 4B 

x Het laagste niveau zoveel  reeksen als nodig in functie van het aantal 
ingeschreven ploegen. 

x kampioenschap voor reserveploegen 

x bekers van Volley Vlaams-Brabant (senioren heren en dames) 

In de bovenstaande competities wordt steeds uitgegaan van reeksen van twaalf 
(12) ploegen. In het laagste niveau kan het aantal ploegen per reeks afwijken van 
12. Zie hiervoor ook art. 2.2. 

2.2 INSCHRIJVINGEN 

De inschrijving voor het kampioenschap dient door de secretaris online te worden 
ingevuld via de website in het programma Volleyadmin2 tegen de opgelegde 
datum. 

De boete voor laattijdige inschrijving wordt per aangetekend schrijven aan de in 
gebreke gebleven club betekend,  terwijl een laatste datum voor het invullen op de 
website wordt vastgelegd. Indien de club geen gevolg heeft gegeven aan die laatste 
verwittiging zal de ploeg in kwestie nog slechts aan het kampioenschap van het 
laagste Promo niveau mogen deelnemen. 

Een kopie van het inschrijvingsformulier wordt automatisch verzonden aan de 
competitieverantwoordelijke. 
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2.3 OFFICIËLE AANVANGSUREN 

De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de plaats, dag en uur aangeduid in 
de kalender. De uiterste uren van aanvang van de hoofdwedstrijden worden als 
volgt vastgesteld: 

• Weekdag: tussen 20.00u en 21.00u 

• Zaterdag: tussen 14.30u en 21.00u 

• Zondag:  tussen 11.00u en 18.30u 

2.4 AFWIJKENDE UREN 

Een ploeg kan aan de competitieverantwoordelijke afwijkende uren voorstellen (bv. 
wanneer de terbeschikkingstelling van de infrastructuur dit vereist). 

2.5 EEN WEDSTRIJD KAN NIET STARTEN 

Wanneer het terrein bezet is door een aan de gang zijnde officiële wedstrijd, begint 
de reservewedstrijd ten laatste vijftien (15) minuten na het einde van die wedstrijd.  

De hoofdwedstrijd vangt aan ten vroegste vijftien (15) minuten na het beëindigen 
van de reservewedstrijd. De reservewedstrijd begint één (1) uur vóór de 
hoofdwedstrijd en wordt gespeeld naar twee sets tot 25 punten en een derde set 
tot 15 punten met een minimum verschil van twee punten. De reservewedstrijd 
wordt steeds volledig uitgespeeld. 

Wanneer een ploeg forfait geeft voor de reservewedstrijd, mag de hoofdwedstrijd 
pas starten op het in de kalender voorziene aanvangsuur. 

2.6 WEDSTRIJDEN OP HETZELFDE TERREIN 

Wanneer twee (2) wedstrijden na elkaar voorzien zijn op hetzelfde terrein, wordt 
een tijdsruimte van minimum drie (3) uur in acht genomen. 
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3 DEELNAME AAN HET KAMPIOENSCHAP 

3.1 VOORWAARDEN 

Om te kunnen deelnemen aan de Promo kampioenschappen zal door de provinciale 
thesaurie vijftig (50) euro per deelnemende ploeg als inschrijvings-bedrag worden 
geïnd. 

De inschrijving in het kampioenschap van een club welke financieel niet in orde is 
t.o.v. de vzw Volley Vlaanderen en/of de provinciale thesaurie kan, bij beslissing 
van de Raad van Bestuur, worden geweigerd. 

3.2 SCHULDEN 

Weigert een club gedurende het kampioenschap de haar gevorderde schulden te 
betalen, kan - 15 kalenderdagen na het sturen van een aangetekende aanmaning - 
bij beslissing van de Raad van Bestuur, Hoofdstuk 4 art.6 van het administratief 
reglement van de vzw Volley Vlaanderen worden toegepast en verliest zij al haar 
wedstrijden met forfait tot betaling is gebeurd. 

3.3 MEERDERE PLOEGEN 

De clubs kunnen ploegen op meerdere niveaus laten aantreden. Een club kan met 
maximum 2 ploegen aantreden in een zelfde reeks per niveau, behalve in het  
laagste niveau. Deze ploegen spelen het 1ste weekend van de heen- en terugronde, 
of eventueel ervoor, tegen elkaar. 

3.4 SPEELGERECHTIGHEID 

Elke persoon die aan de wedstrijd deelneemt en zich uit hoofde van zijn functie 
gedurende de wedstrijd in de neutrale zone ophoudt, dient rechtmatig lid te zijn 
van de vzw Volley Vlaanderen of FVWB. Hij wordt ambtshalve vermeld op het 
wedstrijdblad. 

Enkel leden met de vermelding SPE(E)L(ST)ER op hun aansluitingskaart kunnen 
voor hun club als speler deelnemen aan officiële wedstrijden. 
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3.5 KERNSPELERS 

Clubs die met verschillende ploegen aan de kampioenschappen deelnemen, zijn 
verplicht, op straffe van forfait, voor aanvang van de competitie aan de 
competitieverantwoordelijke, voor elke ploeg, uitgezonderd deze welke laagst 
aantreedt, een lijst van acht (8) kernspelers te laten toekomen. 

Indien er twee (2) ploegen van eenzelfde club samen aantreden in de laagste reeks 
moet er steeds een laagst spelende ploeg aangeduid worden. 

Deze lijsten worden, voor aanvang van de competitie opgestuurd naar de 
competitieverantwoordelijke of het door hem hiertoe aangesteld commissielid, op 
straffe van forfait voor de wedstrijden gespeeld tot het afleveren van deze lijsten. 
Ook na een algemeen forfait tijdens de competitie mogen de kernspelers niet 
deelnemen aan wedstrijden in een lagere reeks. 

Kernspelers kunnen nooit op de deelnemerslijsten van twee (2) verschillende 
ploegen voorkomen. De deelnemerslijst is een lijst met een nominatieve 
opsomming van alle speelgerechtigde spelers (dames of heren) van de club per 
ploeg. Een unieke code, die verandert bij elke wijziging, wordt beschouwd als 
validatie van de deelnemerslijst.  

Tijdens de competitie moet elke ploeg de meest recente deelnemerslijst kunnen 
voorleggen aan de scheidsrechter. Op deze deelnemerslijst mogen geen 
doorhalingen of toevoegingen worden aangebracht. Doorhalingen of toevoegingen 
worden beschouwd als een ongeldige deelnemerslijst. Deze worden door de 
scheidsrechter op het wedstrijdblad genoteerd. De competitieverantwoordelijke kan 
waar nodig een forfait uitspreken. Tijdens de competitie kan een club in de 
seniorencompetitie jeugdspelers opstellen die niet op de deelnemerslijst van de 
senioren staan. Het ontbreken van een geldige deelnemerslijst wordt door de 
scheidsrechter genoteerd op het wedstrijdblad in het vak ‘Opmerkingen’. 

3.6 DEELNAME AAN EEN HOGERE PLOEG 

Indien een senior-spelend lid na driemaal effectief te hebben deelgenomen aan een 
hoofdwedstrijd van een hogere reeks in de competitie, wordt hij bij een vierde 
(4de) deelname toegevoegd aan de lijst van kernspelers en mag hij niet meer 
aantreden in de lagere reeks. 
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3.7 DEELNAME AAN EEN LAGERE PLOEG 

Elk volwassen spelend lid die als gevolg van een kwetsuur of om een andere reden, 
uitgezonderd schorsing als speler, ten minste vier (4) 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 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. De ploeg, die de betrokken kernspeler na een inactiviteit 
verlaat om naar een lager gequoteerde ploeg over te gaan, dient in elk geval ten 
minste zeven (7) kernspelers te tellen. 

3.8 DEELNAME AAN EEN PLOEG IN DEZELFDE REEKS 

Om eventuele competitievervalsing tegen te gaan mag een speler nooit vlotten in 
hetzelfde niveau. Hij mag dus niet spelen in de beide ploegen die in hetzelfde 
niveau uitkomen. 

3.9 DEELNAME VAN JEUGDSPELERS 

Een jeugdspeler tot en met de U19 die niet vermeld staat op de lijst van acht (8) 
kernspelers, mag onbeperkt deelnemen aan de wedstrijden van de seniorenploegen 
van zijn club. Hij wordt zelfs na meerdere deelnames met één of meerdere 
seniorenploegen van zijn club, niet toegevoegd aan de lijst van de kernspelers. 

(Noot van de competitieverantwoordelijke houdt in dat jeugdspelers onbeperkt en 
tezelfdertijd mogen spelen in alle reeksen, dus van Liga tot en met Promo 4.) 

Om eventuele competitievervalsing tegen te gaan mag een jeugdspeler niet vlotten 
in hetzelfde niveau: hij mag dus niet spelen in de beide ploegen die in hetzelfde 
niveau uitkomen. 

3.10 INBREUKEN 

Inbreuk op de bepalingen van artikels met betrekking tot de kwalificatie van speler 
heeft steeds het forfait tot gevolg. 

3.11 OPTREDEN MET ANDERE CLUBS 

Een speler kan slechts deelnemen aan een wedstrijd met een andere club, mits 
geschreven toelating van de club waarbij hij is aangesloten. 

Dergelijke toelating is uiteraard waardeloos voor wedstrijden in een officiële 
competitie. Bij inbreuk wordt forfait toegepast en worden daarenboven disciplinaire 
maatregelen getroffen tegen de overtreders. Verandert een speler tijdens het 
kampioenschap van club, bijvoorbeeld ingeval van laattijdige erkend transfer, mag 
hij slechts voor zijn nieuwe kring optreden indien hij met zijn oude kring in het 
kampioenschap niet is aangetreden.  
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4 WEDSTRIJDVERLOOP 

4.1 HOMOLOGATIE 

Alle wedstrijden van de Promo kampioenschappen dienen verplicht in een zaal op 
een gehomologeerd terrein te worden gespeeld. De criteria waaraan deze terreinen 
moeten beantwoorden zijn vastgelegd in Deel 1 hoofdstuk 1 “Installaties en 
Uitrusting” van de Internationale Volleybal Spelregels (IVS). De Raad van Bestuur 
van de vzw Volley Vlaams-Brabant is gemachtigd hierop afwijkingen toe te staan. 
Deze staan vervat in het homologatiereglement. 

4.2 VERPLICHTINGEN THUISPLOEG T.O.V. DE SCHEIDSRECHTER 

De thuisploeg moet er voor zorgen dat de scheidsrechter(s) een propere en 
afsluitbare kleedkamer toegewezen krijgt waar hem de vergoeding overhandigd 
wordt. Deze vergoeding bedraagt zowel de verplaatsingskosten van de 
scheidsrechter(s) als de wedstrijdvergoeding. 

4.3 VERPLICHTINGEN THUISPLOEG T.O.V. DE BEZOEKERS 

De thuisploeg moet er voor zorgen dat aan de bezoekers een propere en afsluitbare 
kleedkamer ter beschikking wordt gesteld. 

Nog even herhalen dat de verplichting wordt geschrapt om bij wedstrijden de 
ploegen te voorzien van plastic flessen water. Wel blijft de verplichting om 
drinkwater te voorzien voor de bezoekers van toepassing.  

• Wie geen gemeentelijk verbod heeft op wegwerpverpakkingen: het 
gebruik van klassieke petflessen blijft.  

• Wie wel te maken krijgt met een gemeentelijk verbod: wel drinkwater 
voorzien, maar best drinkbus mee te brengen door de bezoekende 
spelers. 

4.4 VERPLICHTINGEN INZAKE MATERIAAL 

x Het speelveld en het materiaal dienen in volkomen overeenstemming te zijn 
met de voorschriften. Het terrein en het opstellen van het materiaal dienen 
uiterlijk vijftien (15) minuten voor de aanvang van de wedstrijd klaar te zijn. 

x Antennes zijn verplicht in alle Promo niveau’s. 

x De thuisploeg dient minstens zes (6) goedgekeurde ballen van hetzelfde type 
als de wedstrijdballen, ter beschikking te stellen van de bezoekers. 

x De thuisploeg is verplicht ten minste twee (2) dezelfde goedgekeurde ballen 
in goede staat ter beschikking te stellen van de scheidsrechter vóór de 
aanvang van de wedstrijd. 
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x Een verhoogde stoel of plateau van waarop het mogelijk wordt het net 
staande te overschouwen, moet ter beschikking gesteld worden van de 
scheidsrechter, evenals een goed functionerende manometer. 

x Een tafel en twee (2) stoelen worden tegenover de eerste scheidsrechter 
opgesteld ten behoeve van de markeerder(s). 

x Een verbandkist voorzien van de voorgeschreven benodigdheden is bij de 
markeerderstafel aanwezig. Indien er zich, in de sporthal waar de wedstrijd 
doorgaat, een EHBO-lokaal bevindt dat toegankelijk is, moet er geen 
verbandkist bij het terrein aanwezig zijn. De minimuminhoud van de 
verbandkist wordt bepaald door de Raad van Bestuur op advies van een 
geneesheer. 

x Een scorebord moet op zulke wijze geplaatst worden dat de aangeduide score 
evenals de aanduiding van de opslag goed zichtbaar is voor de 
scheidsrechters en de markeerder. 

4.5 VERPLICHTINGEN INZAKE MARKEERDER 

In alle Promo niveau’s is een markeerder verplicht. Deze moet lid zijn van de vzw 
Volley Vlaanderen. Hij kan worden bijgestaan door een afgevaardigde van de 
bezoekende ploeg, eveneens lid van de vzw Volley Vlaanderen. Beiden moeten 
minstens zestien (16) jaar oud zijn. 

4.6 VERPLICHTINGEN INZAKE TERREINAFGEVAARDIGDE 

De terreinafgevaardigde moet minstens achttien (18) jaar oud zijn en lid van de 
thuisploeg. Hij mag gelijktijdig de functie van markeerder uitoefenen. 

4.7 KLEDIJ 

Bij een officiële wedstrijd treden de spelers/speelsters aan in de voorgeschreven 
sportkledij voorzien van de vereiste reglementaire nummering. De scheidsrechter 
laat elke tekortkoming of afwijking i.v.m. deze voorschriften noteren op het 
wedstrijdblad opdat de voorziene boete kan worden toegepast. 

Minstens drie (3) spelers per ploeg op het veld dienen een veegdoekje in hun bezit 
te hebben. 

4.8 SCHOEISEL 

Het betreden van het speelterrein met schoeisel dat op de vloer sporen nalaat is 
verboden. 

  



Volley Vlaams-Brabant vzw  -  Competitiereglement 2021-2022 – v.30.04.2021 – ed.01 13 

5 WEDSTRIJDLEIDING 

5.1 RESERVEWEDSTRIJD 

In alle Promo niveau’s, heren en dames, staat de thuisploeg in voor het leveren van 
een scheidsrechter voor de reservewedstrijden. Deze scheidsrechter moet geen 
officiële scheidsrechter zijn. Hij moet wel lid zijn van de  vzw Volley Vlaanderen. 
Geen enkele wedstrijd kan doorgaan zonder scheidsrechter. Indien voor de 
wedstrijd geen scheidsrechter beschikbaar is, zal de thuisploeg deze wedstrijd 
verliezen met forfaitcijfers. De voorziene boetes voor forfait worden toegepast. 

5.2 HOOFDWEDSTRIJD 

In Promo 1 en 2 bij de heren, wordt de wedstrijd geleid door twee (2) scheids-
rechters. In alle andere Promo’s, zowel bij de heren als bij de dames, zal de 
wedstrijd geleid worden door één (1) scheidsrechter. 

5.3 DOCUMENTEN 

Het is verplicht om het digitale wedstrijdblad te gebruiken tijdens de hoofdwedstrijd 
en de reservewedstrijd. Er moet wel steeds een blanco (papieren) wedstrijdblad 
aanwezig zijn. 

Wanneer Volleyspike niet meer kan opgestart worden, moet er overgeschakeld 
worden op het papieren wedstrijdblad.  

Werkwijze : 

 • Vul de opstellingen in zoals bij het begin van de set die men speelt op het  
moment dat het digitale blad niet meer opgestart kan worden. 

 • Vervolg de rotaties met de speler/speelster die aan opslag was. Zie eerst, te 
samen met de scheidsrechter, na of de ploegopstellingen kloppen zoals bij het 
uitvallen van het digitale wedstrijdblad. 

 •  Vak uitslag: vul alle gespeelde sets in en de eindstand. Het aantal wissels en t
 time outs per set als deze gekend zijn. 

 • Sancties: vul de eventuele sancties in die tijdens het digitaal markeren zijn 
gegeven.  

 • Na het beëindigen van de wedstrijd, vooraleer het blad wordt afgetekend door 
alle partijen, moeten de namenlijsten terug ingevuld worden. 

 • Laat daarna iedereen handtekenen die moet tekenen als zijnde akkoord met 
het resultaat en de (ontbrekende) gegevens die al of niet op het papieren 
wedstrijdblad staan. 

Het digitale wedstrijdblad, door de thuisploeg ter beschikking gesteld, wordt door 
de beide ploegen en/of markeerder ingevuld met betrekking tot de deelnemers. 
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Het volledig ingevulde wedstrijdblad wordt dertig (30) minuten vóór aanvang van 
de wedstrijd voorgelegd aan de scheidsrechter samen met de documenten, zijnde: 

x Spelers:  

Alvorens effectief aan het kampioenschap te kunnen deelnemen, dient het 
aangesloten lid in het bezit te zijn van een door het secretariaat Volley 
Vlaanderen vzw afgeleverde vergunning voor het lopende seizoen. 

x Officiëlen: 

Officiëlen kunnen slechts een functie uitoefenen indien zij in het bezit zijn van 
een, voor het lopend seizoen geldige vergunning 

x Coach, hulpcoach, verzorger: 

Coaches kunnen slechts een functie uitoefenen indien zij in het bezit zijn van 
een, voor het lopend seizoen geldige vergunning. Voor Promo 1 en 2 is een 
coachlicentie C vereist. 

De reglementen betreffende de coachlicentie van Volley Vlaanderen zijn 
geldig. 

Een coach moet in het bezit zijn van een coachlicentie, afgeleverd door Volley 
Vlaanderen én geldig voor het lopende seizoen. 

x Vóór de aanvang van de wedstrijd zal de kapitein de ingeschreven spelers 
aan de scheidsrechter voorstellen. 

Een afwezige speler mag niet op het wedstrijdblad worden ingeschreven. Een speler 
die aankomt nadat de wedstrijd is gestart, mag hieraan enkel deelnemen nadat hij 
op het wedstrijdblad werd ingeschreven. Dit mag slechts geschieden tussen twee 
sets. 

5.4 IDENTIFICATIE 

Wanneer spelers/speelsters of officiëlen de voorziene documenten niet kunnen 
voorleggen, kunnen zij alsnog deelnemen aan de wedstrijd wanneer 
vereenzelviging mogelijk is. Dit kan mits voorlegging van identiteitskaart, een 
rijbewijs, internationale paspoort of bewijs van verlies met foto, afgeleverd door 
een officiële instantie. Indien geen van deze documenten aanwezig zijn, mag als 
spelend lid niet deelgenomen worden. Ingeval door andere deelnemers, 
ingeschreven op het wedstrijdblad, wordt deelgenomen geldt de voorziene boete. 
De scheidsrechter laat iedere afwijking i.v.m. de vereiste documenten noteren op 
het wedstrijdblad, opdat aan de competitieverantwoordelijke de mogelijkheid kan 
worden geboden de rechtmatigheid van deelname te onderzoeken. De voorziene 
boete voor ontbrekende documenten wordt in rekening gebracht van de club van 
aansluiting. 
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Ingeval vastgesteld wordt dat ten onrechte werd deelgenomen door een spelend 
lid, geldt volgende sanctie: forfaitverlies. 

5.5 ECHTHEID VAN DE GEGEVENS M.B.T. DE SPELERS 

Na de toss tekenen de kapitein en de coach het wedstrijdblad waardoor zij de 
echtheid van de gegevens met betrekking tot de ingeschreven spelers bevestigen. 

5.6 AANKONDIGEN VAN DE HOOFDWEDSTRIJD 

Bij het fluitsignaal van de scheidsrechter, komen de spelers van beide ploegen het 
speelveld op en stellen zich op in het verlengde van de scheidsrechters in het 
midden, loodrecht bij of evenwijdig met het net, kijkend naar de markeerderstafel 
of naar het publiek. Door middel van een fluitsignaal krijgen de ploegen de 
toestemming om elkaar een hand te geven. Op eenzelfde manier wensen de 
scheidsrechter en de coaches elkaar een sportieve wedstrijd toe. Nadat de spelers 
van beide ploegen elkaar de hand hebben gegeven, keren zij terug naar hun 
respectievelijke kant. De coach gaat naar zijn plaats. De reservespelers nemen 
plaats in de opwarmingszone of op de bank. 

5.7 ONDERBREKEN VAN EEN WEDSTRIJD 

De scheidsrechter kan de wedstrijd stilleggen voor iedere oorzaak die het normale 
verloop ervan hindert (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 rotatieorde die zij innamen op het ogenblik van de onderbreking. Wordt 
het spel hernomen op een ander speelveld, dan blijft de setstand behouden, maar 
de punten van de onderbroken set worden geannuleerd. Ingeval van één of 
meerdere onderbrekingen met een totale duur van meer dan 60 minuten, wordt de 
wedstrijd afgebroken en dient volledig opnieuw gespeeld te worden op een andere 
datum. 

5.8 AFWEZIGE SCHEIDSRECHTERS 

1. Ingeval van afwezigheid van de eerste scheidsrechter op het vastgestelde 
 aanvangsuur van de wedstrijd,  zal de aangeduide tweede scheidsrechter de 
 wedstrijd leiden. 

2. Elke plaatsvervangende scheidsrechter zal de wedstrijdleiding aanstonds 
overdragen aan de officiële scheidsrechter wanneer deze op het terrein 
verschijnt, behoudens wanneer de tweede set reeds is aangevangen. In dit 
geval zal de officiële scheidsrechter tijdens de wedstrijd als tweede 
scheidsrechter fungeren. De vergoeding van een afwezige scheidsrechter 
komt toe aan zijn vervanger. 
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3. Bij afwezigheid van beide scheidsrechters mogen de clubs niet weigeren te 
 spelen en dient als volgt te worden gehandeld: 

x Bevindt  zich tussen de toeschouwers een neutrale scheidsrechter, dan 
wordt hij uitgenodigd de wedstrijd te leiden. 

x Wanneer er zich meerdere neutrale scheidsrechters in de zaal bevinden 
zal de hoogste in graad worden aangezocht. Bij gelijkheid van graad en 
indien noodzakelijk zal de aanduiding gebeuren bij lottrekking. 

x Bij ontstentenis van een neutrale scheidsrechter zal de aanwezige 
scheidsrechter met de hoogste graad de voorkeur genieten. 

x Wanneer er geen erkend scheidsrechter aanwezig is of kan worden 
bereid gevonden de wedstrijd te leiden, zal een afgevaardigde van de 
bezoekers de voorrang genieten. Bij eventuele weigering van de 
bezoekers of wanneer zij niet in de mogelijkheid verkeren een persoon 
aan te duiden dient de wedstrijdleiding onvoorwaardelijk verzekerd te 
worden door een lid van de thuisploeg. 

x In dergelijke omstandigheden, bij afwezigheid van beide 
scheidsrechters, dient de wedstrijd aan te vangen uiterlijk 30 minuten 
na het voorziene  aanvangsuur. 

x De clubs aanvaarden van ambtswege de gevolgen voortvloeiend uit de 
toepassing van dit artikel. 

5.9 VERSLAG VAN DE SCHEIDSRECHTERS 

1. De scheidsrechter zal een omstandig verslag opstellen, te verzenden aan het 
Volley-Bondsparket, in volgende omstandigheden: 

x bij uitsluiting van een speler en/of official voor de verdere duur van de 
wedstrijd, dus niet bij uitwijzing; 

x wanneer zich voor, tijdens of na de wedstrijd een ernstig incident heeft 
voorgedaan (zie juridisch reglement Volley Vlaanderen vzw). 

2. Wanneer de wedstrijd niet is aangevangen, afgebroken wordt of wanneer 
onderbrekingen hebben plaatsgevonden, worden dit verklaard op het 
wedstrijdblad. 

3. De competitieverantwoordelijke heeft soeverein beslissingsrecht wanneer 
vermeldingen op het wedstrijdblad onregelmatig verloop van een wedstrijd 
laat blijken. Acht hij het noodzakelijk, dan kan een klacht (vordering) worden 
ingediend bij het Volley-Bondsparket overeenkomstig het juridisch reglement 
van de vzw Volley Vlaanderen. Wordt een scheidsrechter door een 
verantwoordelijke van een commissie verzocht een verslag te formuleren,  
dan dient dit te gebeuren binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van 
het gestelde. Bij nalaten van bovenvermelde kan hij buiten de voorziene 
boete, door de scheidsrechterscommissie worden gesanctioneerd.  
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6 UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN 

6.1 GELDIGE REDENEN VOOR UITSTEL 

Een ploeg kan slechts in de twee (2) hieronder vermelde gevallen om 
uitstel verzoeken: 

x wanneer één of meerdere spelers van de basisploeg aangeduid worden voor 
een nationale selectie; 

x ingeval van heirkracht waaronder wordt verstaan, elk voorval dat het verloop 
van een wedstrijd volledig onmogelijk maakt. 

6.2 TE VOLGEN PROCEDURE 

De procedure tot het aanvragen van wedstrijdwijzigingen gebeurt als volgt 

x Iedere aanvraag tot wijziging moet elektronisch via Volleyadmin2 gebeuren 

x De aanvragende club dient de aanvraag tot wijziging elektronisch in en er 
wordt automatisch een mail gestuurd naar de tegenstrever en de 
competitieverantwoordelijke. De tegenstrever dient in het programma 
Volleyadmin2 zijn goedkeuring of afkeuring in te geven. Deze goedkeuring of 
afkeuring wordt automatisch per mail verzonden naar de thuisploeg, bezoeker 
en de competitieverantwoordelijke. 

6.3 VERDER VERLOOP 

6.3.1  TOEGESTAAN 

Indien de competitieverantwoordelijke de aanvraag als gegrond beschouwt, zal hij 
de goedkeuring ingeven waarna de beide ploegen, de 
scheidsrechtersverantwoordelijken en hijzelf automatisch een mail ontvangen van 
deze beslissing. De wijziging wordt dan automatisch uitgevoerd in de kalender. 

6.3.2  GEWEIGERD 

Indien de competitieverantwoordelijke de aanvraag afkeurt, zal hij de afkeuring 
ingeven waarna de beide ploegen en hijzelf automatisch een mail ontvangen van 
deze beslissing. In dat geval zal de wedstrijd verplichtend dienen te worden 
gespeeld op de plaats, dag en uur vermeld in de kalender, op straffe van forfait. 

6.4 KOSTEN 

Voor elke aanvraag tot uitstel, toegestaan of geweigerd, zal de aanvrager 
gedebiteerd worden met de voorziene administratiekosten. 
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6.5 STAAT VAN DE WEGEN 

Geen enkel uitstel kan worden ingeroepen voor de staat van de wegen (mist, ijzel, 
enz.). Indien de club zich niet met eigen middelen kan verplaatsen, dient zij 
gebruikt te maken van het openbaar vervoer. De vertraging of opschorting van het 
openbaar vervoer is de enige geldige reden die in deze omstandigheden kan 
ingeroepen worden. In dit geval dient een officieel attest afgeleverd te worden. 

6.6 ALGEMENE WIJZIGING 

Een aanvraag tot algemene wijziging van dag en/of uur van de wedstrijd of voor 
zaalwijziging wordt via Volleyadmin2 aan de competitieverantwoordelijke gezonden. 
De werkwijze voor aanvraag van uitstel wordt ook hier gebruikt.  

Hierna wordt automatisch een mail gestuurd naar de aanvragende club, alle 
betrokken clubs en de scheidsrechterscommissie. 

6.7 AKKOORD VAN DE TEGENSTREVER 

Het akkoord van de tegenstrever is niet vereist in geval van: 

x Een aanvraag ingevolge de artikels 6.1. en 6.6; 

x Een aangevraagde wedstrijdwijziging, waarop door de tegenstrever na tien 
(10) dagen niet gereageerd wordt, wordt automatisch goedgekeurd. 

x   De competitiecommissie kan een wedstrijdwijziging goedkeuren ook als er 
geen akkoord is van beide partijen. 

6.8 NIEUWE DATUM 

Indien er geen nieuwe datum gevonden wordt, kan de competitieverantwoordelijke 
een datum op een neutraal terrein of dat van de tegenstrever bepalen. Geen enkele 
wedstrijd kan gespeeld worden na het laatste officiële, in de kalender voorziene 
speelweekend. 

6.9 ALGEMENE AFGELASTING 

De competitieverantwoordelijke kan het algemeen of gedeeltelijk uitstel van 
wedstrijden tijdens een weekend afkondigen voor veralgemeende slechte 
weersomstandigheden, verkiezingen, stakingen, enz. In dit geval stelt de 
competitieverantwoordelijke zelf de nieuwe data vast en is artikel 6.7. niet van 
toepassing. 

6.10 LAATSTE COMPETITIEWEEKENDS 

Uitstel kan niet worden verleend voor de laatste twee (2) competitiewedstrijden, 
behoudens bij overmacht, te beoordelen door de competitieverantwoordelijke. 

  



Volley Vlaams-Brabant vzw  -  Competitiereglement 2021-2022 – v.30.04.2021 – ed.01 19 

7 FORFAIT 

7.1 GEDWONGEN FORFAIT 

Het forfait wordt uitgesproken door de competitieverantwoordelijke en dit na inzage 
van het wedstrijdblad, eventueel aangevuld met een inherent verslag van de 
scheidsrechter. Afhankelijk van het besluit van de competitieverantwoordelijke kan 
het forfait voor één ofwel voor beide ploegen worden toegepast. Volgende 
omstandigheden kunnen aanleiding geven tot deze sanctie: 

x wanneer een wedstrijd heeft plaatsgevonden in omstandigheden strijdig met 
de reglementering; 

x wanneer spelers/speelsters werden opgesteld die op het ogenblik van 
aantreden niet speelgerechtigd waren. Deelname van speelgerechtigde 
leden, welke door een veronachtzaamheid van de wedstrijdleiding 
(markeerder en/of scheidsrechters) zonder vermeld te zijn op het 
wedstrijdblad en/of rotatiebriefje, kent geen gevolg eens de set of de 
wedstrijd werd beëindigd. Indien uit de controle van de wedstrijdbladen blijkt 
dat een official niet gerechtigd was als dusdanig op te treden (bvb. 
vergunning vervallen, niet meer aangesloten,...) heeft dit geen forfait voor 
gevolg, maar wordt de voorziene boete toegepast; 

x wanneer het materiaal niet voldeed aan de reglementering en hierdoor een 
normaal wedstrijdverloop niet werd gewaarborgd; 

x indien een ploeg weigerde te spelen op het door de 
competitieverantwoordelijke vastgestelde terrein; 

x wanneer een ploeg zich met minder dan zes (6) spelers/speelsters aanbiedt 
bij de aanvang van de wedstrijd; 

x wanneer een ploeg een aan gang zijnde wedstrijd vrijwillig staakt; 

x wanneer geen scheidsrechter aanwezig is en de thuisploeg geen 
scheidsrechter kan leveren, wordt de thuisploeg bestraft; 

De uitslag bij forfait bedraagt 25-0, 25-0, 25-0, behalve zoals voorzien in 
voorgaande punt waar de uitslag van de gespeelde sets blijft behouden en wordt 
aangevuld tot de winnende ploeg drie (3) gewonnen sets laat optekenen. 

7.2 VERWITTIGD FORFAIT 

Wanneer een ploeg minstens vijf (5) kalenderdagen voor de vastgelegde wedstrijd 
de competitieverantwoordelijke, de aangestelde scheidsrechtersverantwoordelijke 
en de tegenstrever schriftelijk verwittigd van een forfait van de reserve- en/of 
hoofdwedstrijd, zal de sanctie van verwittigd forfait worden toegepast. 
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Bij minder dan vijf (5) kalenderdagen of wanneer niet alle voorwaarden werden 
vervuld, wordt een niet-verwittigd forfait genoteerd. 

7.3 SANCTIES INGEVAL VAN NIET-VERWITTIGD FORFAIT 

Vallen ten laste van de in gebreke gestelde ploeg 

x de helft van de scheidsrechtersvergoeding inclusief zijn 
verplaatsingsonkosten; 

x de sanctie van niet-verwittigd forfait 

Deze sancties zijn enkel toepasselijk bij forfait voor de hoofdwedstrijd. Bij forfait 
voor de invallerswedstrijd wordt de voorziene boete toegepast. 

De onkosten dienen voorgelegd bij middel van een gedetailleerde afrekening met 
bewijsvoering. 

De regeling gebeurt langs de provinciale thesaurie. 

7.4 ALGEMEEN FORFAIT 

Algemeen forfait kan worden uitgesproken in volgende omstandigheden: 

x een ploeg regelmatig ingeschreven voor een volgend kampioenschap is 
verplicht deel te nemen aan zowel de reserve- als de hoofdcompetitie. 
Weigert de ploeg te starten in één van beide kampioenschappen, wordt ze 
bestraft met algemeen forfait voor beide kampioenschappen; 

x een ploeg welke gedurende het verloop der kampioenschappen, hetzij voor 
drie (3) hoofdwedstrijden, hetzij voor vijf (5) reservewedstrijden forfait geeft, 
wordt bestraft met algemeen forfait voor beide kampioenschappen. 

7.5 SANCTIES BIJ ALGEMEEN FORFAIT 

x Bij algemeen forfait wordt de ploeg uit de competitie genomen en als laatste 
van haar reeks geplaatst. De uitslagen van de eventueel gespeelde 
wedstrijden worden vernietigd en de rangschikking aangepast. Bij het einde 
van de competitie wordt de ploeg verwezen naar de laagste reeks; 

x Wanneer een ploeg regelmatig heeft ingeschreven en na 15 augustus 
algemeen forfait verklaart, is zij naast de boete van algemeen forfait de 
betaling van het inschrijvingsrecht verschuldigd; 

x Bij algemeen forfait tijdens het kampioenschap dient de boete van verwittigd 
forfait betaald voor iedere nog te spelen wedstrijd. 
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8 RANGSCHIKKING 

8.1 PUNTENSYSTEEM 

De wedstrijden worden betwist volgens het RPS (Rally Point System) naar drie (3) 
gewonnen sets. 

De winnaar van een wedstrijd met 3/0 of 3/1 ontvangt drie (3) punten, de verliezer 
nul (0) punten. 

De winnaar van een wedstrijd met 3/2 ontvangt twee (2) punten, de verliezer één 
(1) punt. 

Ingeval van forfait ontvangt de winnaar drie (3) punten, de ploeg die forfait geeft of 
oploopt min één (-1) punt. 

8.2 RANGSCHIKKING 

De rangschikking wordt opgesteld volgens de behaalde punten. De ploeg welke de 
meeste punten behaalt, wordt eerst gerangschikt. Ingeval van gelijkheid van 
punten, wordt eerst rekening gehouden met het aantal gewonnen wedstrijden, 
daarna bij blijvende gelijkheid met het quotiënt bekomen door de deling van de 
gewonnen door de verloren sets. 

Bij blijvende gelijkheid zal een testwedstrijd worden gespeeld op een neutraal 
terrein wanneer het gaat om een titel of een plaats van stijgen of dalen. Deze 
bepalingen zijn eveneens van kracht voor bijkomende dalers of stijgers. De 
eindronden of testwedstrijden worden gespeeld volgens de formule uitgewerkt door 
de competitieverantwoordelijke. 
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9 STIJGEN EN DALEN 

9.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 

Eindrondes maken deel uit van het kampioenschap. 

Naar aanleiding van de competitiehervorming kan de competitieverantwoordelijke 
op elk moment wijzigingen aanbrengen in stijgen en dalen naargelang de indeling 
van de reeksen. 

9.1.1  VASTE STIJGERS VERSUS VASTE DALERS 

Het aantal vaste stijgers wordt bepaald door het aantal vaste dalers uit een hoger 
niveau. Iedere vaste stijger is verplicht te stijgen naar een hoger niveau. 

In een Promo niveau waar een ploeg een plaats bekleedt als vaste stijger of een 
plaats die recht geeft tot deelname aan een eindronde met de bedoeling één of 
meerdere vaste stijgers aan te duiden, is deze ploeg verplicht te stijgen. 

9.1.2  BIJKOMENDE STIJGERS 

Bijkomende stijgers zijn ploegen die stijgen om een hoger niveau aan te vullen tot 
twaalf (12) ploegen per reeks. 

Dezelfde regeling als in Artikel 9.1.1 is van toepassing als een ploeg, die een plaats 
bekleedt die recht geeft tot stijgen als bijkomende stijger of tot deelname aan 
een eindronde om eventueel te kunnen stijgen als bijkomende stijger, niet wil 
stijgen of aan de eindronde deelnemen. 

De uiterste datum om bijkomende stijgers aan te duiden ingevolge genoemde 
omstandigheden, wordt bepaald door de competitieverantwoordelijke. 

9.1.3  SANCTIES 

Een club waarvan een ploeg op het einde van het kampioenschap een plaats 
bekleedt die recht geeft tot stijgen (= vaste stijger of deelnemer aan een eindronde 
om een vaste stijger aan te duiden) en weigert haar ploeg te laten stijgen, wordt, 
voor wat deze ploeg betreft, gestraft met verwijzing naar het laagste Promo niveau 
en met boete voor algemeen forfait. 

Dit artikel is niet van toepassing op ploegen die op het einde van het 
kampioenschap geen plaats bekleden die recht geeft op verplicht stijgen (vaste 
stijger), doch ingevolge omstandigheden, zoals bijv. ontslag, fusie, uitsluiting, 
forfait, deelnemen aan een eindronde met het doel bijkomende stijgers aan te 
duiden. 
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9.1.4  DALERS 

De 11de en 12degerangschikten van een reeks worden vaste dalers. Verplichte 
dalers worden bij afsluiten van de competitie respectievelijk 12de, 11de, enz. 
gerangschikt. Zij komen dus als eerste in aanmerking voor het begrip vaste dalers. 
Bijkomende dalers zijn ploegen die dalen om een reeks met twaalf (12) ploegen te 
kunnen behouden. Bij de uiteindelijke afrekening hebben bijkomende dalers 
voorrang op eventuele bijkomende stijgers. 

Een ploeg die vrijwillig daalt wordt verwezen naar het laagste niveau. 

9.2 STIJGERS VAN PROMO 1 NAAR NATIONALE 3 

De kampioen in Promo 1 bij de heren en de kampioen bij de dames zijn vaste 
stijgers naar de nationale competitie. Bijkomende stijgers worden aangeduid 
volgens de behaalde plaats in de eindronde georganiseerd door de nationale 
competitie. De stijgers en/of kandidaat-stijgers worden aangeduid door de 
provincie. 

9.3 DALERS UIT PROMO 1 

Indien er meer dalers zijn uit de nationale competitie dan stijgers, kan dit 
aanleiding geven tot bijkomende dalers naar Promo 2. Dit enkel wanneer na het 
dalen van de vaste en eventueel verplichte dalers, de reeks meer dan twaalf (12) 
ploegen omvat. 

9.4 STIJGERS UIT PROMO 2 

De vaste stijgers naar Promo 1 zijn de kampioenen  uit de reeksen Promo 2A en 
Promo 2B. 

Indien er uit Promo 1 meer dan 2 verplichte dalers zijn, kan dit aanleiding geven tot 
bijkomende stijgers uit Promo 2, doch slechts wanneer na het dalen van de vaste 
en verplichte dalers de afdeling minder dan twaalf (12) ploegen omvat. 

Bijkomende stijgers worden na testwedstrijden tussen de 2de, de 3de, ... enz... 
gerangschikten uit Promo 2. 

Deze testwedstrijden worden georganiseerd door de provinciale 
competitiecommissie op een neutraal terrein. 

9.5 DALERS UIT PROMO 2 

De 11de en de 12degerangschikten uit Promo 2 zijn vaste dalers naar Promo 3. 
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9.6 STIJGERS UIT PROMO 3 

De vaste stijgers naar Promo 2 zijn de kampioenen uit de reeksen Promo 3A en 
Promo 3B. 

Indien er uit Promo 1 meer dan 2 verplichte dalers zijn, kan dit aanleiding geven tot 
bijkomende stijgers uit Promo 2, doch slechts wanneer na het dalen van de vaste 
en verplichte dalers de afdeling minder dan twaalf (12) ploegen omvat. 

Bijkomende stijgers worden na testwedstrijden tussen de 2de, 3de, enz… 
gerangschikten uit Promo 3 aangeduid. 

Deze testwedstrijden worden georganiseerd door de provinciale 
competitiecommissie op een neutraal terrein. 

9.7 DALERS UIT PROMO 3 (INDIEN DIT NIET HET LAAGSTE NIVEAU IS) 

De 11de en de 12degerangschikten uit PROMO 3 zijn vaste dalers naar PROMO 4. 

9.8 STIJGERS UIT PROMO 4 (INDIEN DIT HET LAAGSTE NIVEAU IS) 

De vaste stijgers naar Promo 3 zijn de kampioenen uit de reeksen Promo 4A en 
Promo 4B (indien er 2 reeksen zijn). 

Indien er uit Promo 2 meer dan 2 verplichte dalers zijn, kan dit aanleiding geven tot 
bijkomende stijgers uit Promo 3, doch slechts wanneer na het dalen van de vaste 
en verplichte dalers de afdeling minder dan twaalf (12) ploegen omvat. 

Bijkomende stijgers worden na testwedstrijden tussen de 2de, 3de, enz… 
gerangschikten uit Promo 4 aangeduid. 

Deze testwedstrijden worden georganiseerd door de provinciale 
competitiecommissie op een neutraal terrein. 

9.9 EINDRONDEN VOOR HET VASTLEGGEN VAN EEN RANGORDE VOOR 
BIJKOMENDE STIJGERS 

De eindronden en/of testwedstrijden om een kampioen, bijkomende stijgers of 
bijkomende dalers aan te duiden, worden ingericht ten laatste in de loop van de 
maand volgend op die van de laatste dag van de competitiekalender, maar in elk 
geval vóór 10 mei. Een ploeg ingeschreven voor een eindronde en niet aanwezig, 
betaalt de verplaatsingsonkosten van de tegenstrever in zijn reeks (max. negen (9) 
spelers per ploeg) en de eventuele scheidsrechterskosten. 

Bij afzien van deelname dient ten laatste acht (8) dagen voor de datum de 
competitiecommissie verwittigd, zoniet wordt dit beschouwd als een niet-aanwezig 
zijn en is vorige paragraaf van toepassing. 
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10 ADMINISTRATIE 

10.1 SCHEIDSRECHTERSVERGOEDING EN -VERPLAATSINGSONKOSTEN 

In alle reeksen van de senioren, zowel competitie als beker bedraagt de 
scheidsrechtersvergoeding € 31,00. 

De verplaatsingsvergoeding (het bedrag per afgelegde km) wordt door FOD-
financiën bepaald op 1 juli van het betrokken sportjaar. 

Dit bedrag: wedstrijdvergoeding + verplaatsingskosten, wordt door de thuisploeg 
aan de scheidsrechters betaald vóór de wedstrijd. 

Wanneer een ploeg een niet-verwittigd forfait oploopt (niet gespeeld door een niet 
of te laat verwittigd forfait) heeft de scheidsrechter buiten zijn 
verplaatsingsvergoeding recht op de helft van de wedstrijdvergoeding. Deze 
vergoedingen worden betaald door de provinciale secretaris die de sommen op zijn 
beurt zal terugvorderen van de in gebreke zijnde club. 

In dat geval vermeldt de scheidsrechter de verschillende bedragen op het 
wedstrijdblad. 

10.2 BOETES 

De boetes voor vergissingen op het wedstrijdblad zijn ten laste van de markeerder, 
behalve wanneer ze aan de scheidsrechter te wijten zijn. 

De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het correct invullen van: 

x De rubriek sancties 
x Het vak opmerkingen 
x De rubriek goedkeuring 
x Het vak resultaat 
x De vakken inschrijvingen van de ploegen, officials en handtekeningen 

 

In het vak inschrijving van de spelers/speelsters dienen de namen in hoofdletters 
ingevuld te worden . Indien de namen niet in hoofdletters ingevuld zijn en de 
scheidsrechter dit niet vermeldt in het vak opmerkingen, zal de voorziene boete 
niet aangerekend worden aan de club. 

Indien de scheidsrechter de vaststelling wel vermeldt in het vak opmerkingen zal de 
boete wel aangerekend worden aan de club. 
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10.3 AANVANGSUREN VERMELD IN DE KALENDER 

Het uur vermeld in de kalender is het aanvangsuur van de hoofdwedstrijd. De 
reservewedstrijd begint één (1) uur vóór dit vermelde uur. 

10.4 MEDEDELEN VAN DE UITSLAGEN 

De wedstrijduitslagen senioren worden door de thuisploeg online ingebracht op de 
website. 

Alle wedstrijduitslagen zijn verplicht te uploaden vóór zondag 23u59. 

10.5 VERZENDEN VAN HET PAPIEREN WEDSTRIJDBLAD 

De fysieke wedstrijdbladen dienen - indien van toepassing - onmiddellijk na de 
wedstrijd in de voorziene omslag te worden gezonden naar de 
competitieverantwoordelijke. 

10.6 COMPENSATIEKAS VOOR DE SCHEIDSRECHTERS 

De regularisatie van de compensatiekas zal na het einde van het seizoen met een 
credit/debetnota aan de clubs bezorgd worden. Dit wordt toegepast voor alle 
competities. 

10.7 INSTRUCTIES BIJ KLACHTEN, BEROEP, VERBREKING 

Voor het indienen van een klacht (vordering), beroep of verbreking, gelieve het 
juridisch reglement van de vzw Volley Vlaanderen te raadplegen. 

10.8 INHOUD VAN DE VERBANDKIST 

Zie het Homologatiereglement. 

De inhoud van deze verbandkist laat toe de eenvoudigste eerste zorgen te geven 
aan een tijdens het spel gekwetste speler. 

10.9 STRAFPUNTEN 

Een rode kaart geldt voor twee (2) strafpunten en een gele en rode kaart in één 
hand(uitwijzing) voor drie (3) strafpunten. Van zodra de betrokkene vier (4) 
strafpunten bereikt, wordt hij/zij per vier (4) strafpunten voor één speelweekend 
geschorst voor alle functies, voor de functie van clubvoorzitter en -secretaris 
uitgezonderd. Zo betrokkene in hetzelfde competitiejaar na een schorsing als 
gevolg van het behalen van vier (4) strafpunten opnieuw wordt uitgewezen, telt 
dit telkens voor vier (4) strafpunten. 

Bij een uitsluiting wordt betrokkene, na verslag van de scheidsrechter, 
doorverwezen naar de bevoegde raad/kamer die de strafmaatregel bepaalt. 
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Het totale aantal strafpunten wordt dan met vier (4) verminderd. Telkens hetzelfde 
lid een volgende maal opnieuw vier (4) strafpunten behaalt, zal hij worden bestraft 
met een schorsing voor twee (2) opeenvolgende weken. 

Na het bereiken van de vier (4) strafpunten bepaalt de 
competitieverantwoordelijke in welk speelweekend de schorsing wordt 
opgelegd (in principe het 3de speelweekend na het bereiken van de vier (4) 
strafpunten). Dit weekend kan een competitie- of een bekerweekend zijn. 
Midweekwedstrijden behoren tot het weekend volgend op de gespeelde 
wedstrijd. 

Zowel de resterende strafpunten als de opgelegde schorsingen zijn 
seizoenoverschrijdend. Dit betekent dat ze worden overgedragen op de eerste 
speelweken van het daaropvolgende speelseizoen. Na twee (2) jaar vervallen de 
strafpunten. 

Eventuele schorsingen worden uitsluitend uitgesproken voor competitieweken en 
daarbij horende eindronden. 

Een schorsing is van kracht in alle geledingen van de KVBVB vzw. Het betrokken lid 
is dus geschorst, zowel voor Promo competities, jeugdcompetities en 
bekercompetities. 

De lijst der geschorste spelers wordt op de website gepubliceerd. Zowel de 
geschorste speler als de club waartoe hij behoort, worden binnen de tien (10) 
dagen na het ontvangen van het wedstrijdblad waarop de punten werden 
ingeschreven welke aanleiding geven tot een schorsing, per gewoon schrijven 
verwittigd van de datum waarop de schorsing aanvangt. De kosten voor het 
bijhouden van de strafpunten, het publiceren in het officiële orgaan en het 
verwittigen van de clubs maken het voorwerp uit van de nieuwe administratieve 
kost AD107 = € 12,00 

Indien tussen de verzendingsdatum van het schrijven vermeld in bovenvermelde 
paragraaf en de reglementaire termijn voorzien om een klacht in te dienen, een 
klacht ter zake werd geformuleerd, wordt de straf van rechtswege opgeschort tot 
na de uitspraak van het Volley Bondsparket. 

Indien een aangesloten lid van onze provincie een schorsing krijgt in een andere 
provincie wordt deze schorsing, op vraag van deze provincie, naar onze provincie 
doorgetrokken als speler, scheidsrechter en voor alle officiële functies voor het 
weekend bepaald door de vragende provincie. 

Indien een aangesloten lid van een andere provincie in onze provincie een 
schorsing krijgt zullen wij ook aan de andere provincie vragen om de schorsing 
door te trekken. 
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10.10 ETHISCHE CODE 

Spelers/speelsters en andere aangesloten leden van de vzw Volley Belgium, de vzw 
Volley Vlaanderen en het FVWB dienen in die hoedanigheid ten allen tijde de 
Etische Code van het FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) te respecteren. 
Deze code is op hen van toepassing vermits bovenstaande federaties deel uitmaken 
van het FIVB. Specifiek toepasselijke bepalingen zijn terug te vinden onder 
“Disciplinary Regulations – FIVB". 


