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HOOFDSTUK 1 
INRICHTING VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

1.1. BASISREGELS  

De provinciale jeugdkampioenschappen worden betwist volgens de geldende 
provinciale reglementen voor senioren en conform aan de internationale 
spelregels, met uitzondering van de U11 en U13 die hier specifiek zijn 
beschreven. Wanneer het provinciale jeugdcompetitiereglement ontoereikend is 
of bij het ontbreken van een precieze reglementering ter zake, wordt gehandeld 
conform de provinciale reglementen voor senioren. 

1.2. BEVOEGDHEID  

De verantwoordelijkheid over de jeugdkampioenschappen wordt door de Raad 
van Bestuur van Volley Vlaams-Brabant toevertrouwd aan de verantwoordelijke 
jeugdbeleid die soeverein beslissingsrecht bezit in alle (on)voorziene gevallen. 
De verantwoordelijke jeugdbeleid verzorgt de praktische uitwerking binnen de 
jeugdcommissie langs de jeugdcompetitieleider(s). Op basis hiervan kan de 
praktische uitwerking van deze kampioenschappen rechtstreeks met deze 
jeugdcompetitie-leider(s) geregeld worden. 
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HOOFDSTUK 2 
ORGANISATIE VAN DE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN  

 

2.1. LEEFTIJDSCATEGORIE - VELDAFMETING - NETHOOGTE - BALNRS.  

Categorie  Geboren in Spelvorm Veldafmeting 
Nethoogte 

Balnrs. 
  

Jongens Meisjes 
U17 2005 - 2006 6-tegen-6 9 x 18 m 2,35 m 2,18 m 5 

U15 Niv 1-2 2007 - 2008 6-tegen-6 9 x 18 m 2,24 m 2,14 m 5 
U15 Niveau 

3 
(1e ronde) 

2007 - 2008 4-tegen-4 9 x 18 m 2,24 m 2,14 m 5 

U13 Niv 1-2 2009 - 2010 4-tegen-4 7 x 14 m 2,18 m 2,10 m 5 
U13 Niveau 

3 
(1e ronde) 

2009 - 2010 3-tegen-3 6 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5 

U11 3-3 
Niveau 1 

2011 en 
jonger 3-tegen-3 6 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5 

U11 3-3 
Niveau 2 
(2e ronde) 

2011 en 
jonger 3-tegen-3 6 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5 

U11 2-2 
Niveau 1 

2011 en 
jonger 

2-tegen-2 
(2B) 4,25 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5-1- 

U11 2-2 
Niveau 2 

2011 en 
jonger 

2-tegen-2 
(2.0-SV3 en 

SV4) 
4,25 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5-1- 

U11 2-2 
Niveau 3 

2011 en 
jonger 

2-tegen-2  
(2.0-SV2) 4,25 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5-1- 

-1- Deze ballen hebben wel de omvang van nr. 5, maar het gewicht ligt tussen 200 én 210 gram. 
Dit gewicht is verplicht!  
 

2.2. COMPETITIESTRUCTUUR 

2.2.1. ALGEMEEN  

De jeugdcommissie beslist naargelang de inschrijvingen door de clubs over de 
reeksindeling. Ook de samenstelling van de verschillende jeugdreeksen behoort 
tot haar bevoegdheid. 
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2.2.2. INDELING  

De competitie is opgesplitst in Niveau 1 en Niveau 2 (vroeger gekend als 1e en 
2e provinciale). Bij de U11 is er ook nog een Niveau 3. Wanneer er op Niveau 1 
meerdere reeksen zijn, wordt de indeling bepaald door lottrekking (tijdens de 
vergadering over de reeksindeling). 
Binnen iedere competitieopbouw zijn er ‘eindweekends’. Er kan nooit een 
wedstrijdwijzigingsaanvraag worden toegestaan voor wedstrijden die na deze 
‘eindweekends’ worden geplaatst (zie verder bij de specifieke 
competitiestructuur). 
De eindweekends van de 1e ronde kunnen verschillend zijn naargelang de 
competitieopbouw (zie gedetailleerd 2.2.6). 

2.2.3. BIJKOMENDE INSCHRIJVINGEN OP NIVEAU 2 VOOR U15/U17  

In de maand december zullen de clubs de mogelijkheid krijgen om bijkomende 
ploegen in te schrijven voor de tweede ronde. Er is wel een beperking. Deze 
inschrijvingen zullen maar aanvaard worden als er, per categorie, een normaal 
competitierooster voor de 2e ronde kan behouden blijven. Het zou immers 
kunnen dat er zich te veel ploegen aanmelden. In dit laatste geval zullen de 
inschrijvingen voor die bepaalde categorie niet kunnen doorgaan.  

2.2.4. BIJKOMENDE INSCHRIJVINGEN OP NIVEAU 2 VOOR U13  

Mogelijkheid tot bijkomende inschrijvingen voor de 2e ronde zal worden geboden 
in de maand december. Zij die in de 1e ronde hebben gespeeld moeten uiteraard 
niet meer inschrijven. 

2.2.5. NIEUWE INSCHRIJVINGEN VOOR 2DE RONDE BIJ DE U11  

Alle ploegen schrijven opnieuw in, behalve U11 3-3 Niveau 1. Deze ploegen 
kunnen kiezen tussen U11 3-3 Niveau 2 en U11 2-2 Niveau 1, 2 en 3. 
 
Mogelijkheid tot het inschrijven van nieuwe ploegen voor de 2e ronde zal 
geboden worden in de maand december. Ook hier kunnen die ploegen kiezen 
tussen U11 3-3 Niveau 2 en U11 2-2 Niveau 1, 2 en 3.  
 
Opmerking: De 3-3 competitie Niveau 2 zal pas doorgaan wanneer er voldoende 
inschrijvingen voor deze reeks zijn.  

2.2.6. SPECIFIEKE COMPETITIESTRUCTUUR  

SYSTEEM 1: 1e ronde en 2e ronde 
• 1e ronde: 

• beginweekend:   18-19 september 2021 
• eindweekend:  4-5 december 2021 

• 2e ronde:   
• beginweekend:  8-9 januari 2022 
• eindweekend:  23-24 april 2022 
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SYSTEEM 2: 1e ronde en 2e ronde 
• 1e ronde: 

• beginweekend:  18-19 september 2021 
• eindweekend:  22-23 januari 2022 

• 2e ronde: 
• beginweekend:  12-13 februari 2022 
• eindweekend:  23-24 april 2022 

 
SYSTEEM 3: doorlopende competitie - met competitierooster 10 
• Beginweekend:  18-19 september 2021 
• Eindweekend:  23-24 april 2022 
 
SYSTEEM 4: doorlopende competitie - met competitierooster 12 
• Beginweekend:  18-19 september 2021 
• Eindweekend:   23-24 april 2022 

2.3. WIJZE VAN SPELEN  

2.3.1. ALGEMEEN VOOR U17 EN U15  

WEDSTRIJDPROTOCOL  
De scheidsrechter stelt zich op in het midden van het veld, loodrecht bij of 
evenwijdig met het net, dit kijkend 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. 
  
TE SPELEN SETS  
Er worden altijd 5 sets gespeeld. Een set wordt gewonnen door de ploeg die het 
eerst 25 punten behaalt met een minimum verschil van twee punten. Vóór de 5e 
set wordt er altijd opnieuw getost en er wordt gespeeld naar 15 punten met een 
minimum verschil van 2 punten. Van zodra er een eerste maal door een ploeg 8 
punten wordt bereikt wordt er van veld gewisseld. 
  
TIME-OUTS EN WISSELS  
Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs (van elk 30 seconden) en 6 
wissels. 
Er zijn geen technische time-outs!  
  
LIBERO  
Het spelen met één of twee libero's is enkel toegelaten bij U17 en U15. In 
deze leeftijdscategorieën mag zowel op Niveau 1 en 2 iedere set van 
libero('s) gewisseld worden. Dit wordt genoteerd op het papieren of digitale 
wedstrijdblad.  
Let op: We passen dezelfde regel toe als bij de senioren: pas van zodra de ploeg 
met minstens 7 spelers is, kan er met één libero gespeeld worden. Vanaf 8 
spelers is het toegestaan om met 2 libero’s te spelen. 
  
DE OPSLAGREGEL  
Voor de U17 en U15: gewone regeling. 
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SCHEIDSRECHTER  
De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk een 
officiële scheidsrechter aan te vragen (zie verder punt 5.1).  
 
COACH 
Er mogen 2 volwaardige coaches (niet gelijktijdig) rond het hele veld. Enkel de 
rechtstaande coach vraagt de time-out en de wissel aan. Beide coaches mogen 
tijdens de time-outs op het veld. 
Er mag niet in de voorzone (de 3 meter-lijn) gecoacht worden. 

2.3.2. SPECIFIEK VOOR U17 EN U15  

Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:  
1. de veldbezetting respecteert;  
2. een correcte attestenaanvraag doet;  
3. het spelreglement compleet toepast.  

  

MEISJES (Niveau 1) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U17 2005-2006 6-tegen-6 meisjes van max. +2 jaar  
= °03+°04 

1 attest-speelster 

U15 2007-2008 6-tegen-6 meisjes van max. +2 jaar 
= °05+°06 

1 attest-speelster 

 

JONGENS (Niveau 1) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U17 2005-2006 6-tegen-6 jongens van max. +2 jaar 
= °03+°04 

1 attest-speler 

U15 2007-2008 6-tegen-6 jongens van max. +2 jaar 
= °05+°06 

1 attest-speler 

 
Van zodra de club voor een ploeg een attest aanvraagt, wordt deze ploeg een 
'Attestploeg' voor de rest van het seizoen, ook al wordt dit attest nadien terug 
ingeleverd. Dit kan dus invloed hebben op het klassement. 
 

MEISJES (Niveau 2) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U17 2005-2006 6-tegen-6 meisjes van max. +2 jaar  
= °03+°04 

2 attest-speelsters 

U15 2007-2008 6-tegen-6 meisjes van max. +2 jaar 
= °05+°06 

2 attest-speelsters 
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JONGENS (Niveau 2) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U17 2005-2006 6-tegen-6 jongens van max. +1 jaar 
= °03+°04 

2 attest-spelers 

U15 2007-2008 6-tegen-6 jongens van max. +2 jaar 
= °05+°06 

2 attest-spelers 

  
Op Niveau 2 wordt na de 1e ronde het klassement (inclusief de verschillende 
'attestploegen') behouden voor de indeling van een 2e ronde.  
 
Uitzonderlijk en enkel voor seizoen 2021-2022 
 
In de 1e ronde 4 tegen 4, in de 2e ronde worden de ploegen van Niveau 3 
bijgevoegd in de reeks van U15 niveau 2. 
 

MEISJES (Niveau 3) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U15 
1e ronde 2007-2008 4-tegen-4 meisjes van max. +2 jaar  

= °05+°06 
2 attest-speelsters 

U15 
2e ronde 2007-2008 6-tegen-6 meisjes van max. +2 jaar 

= °05+°06 
2 attest-speelsters 

 

JONGENS (Niveau 3) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U15 
1e ronde 2007-2008 4-tegen-4 jongens van max. +2 jaar  

= °05+°06 
2 attest-spelers 

U15 
2e ronde 2007-2008 6-tegen-6 jongens van max. +2 jaar 

= °05+°06 
2 attest-spelers 

  
Bij 6x6 wordt er NOOIT GEMENGD (= meisjes met jongens) gespeeld.  
 Bij 4-4 niet gemengd daar er in de 2e ronde 6-6 gespeeld wordt, echter wordt 
hier de opslagregel na 3 opslagen doordraaien wel toegepast. 
  

“Wanneer er op Niveau 1 U17, U15, U13 of U11 3-3 binnen een reeks twee of meerdere 
ploegen van dezelfde club staan, geldt volgende regel: 

Vóór het competitiebegin stuurt de club naar de jeugdcompetitieleider 
(Ronny Stevens) een lijst van spelers die in de 1e ploeg zullen spelen.” 

 
Concreet: 8 spelers (U17, U15), 5 spelers (U13), 3 spelers (U11 3-3). Deze spelers behoren 
tot de leeftijdscategorie waarin deze ploegen zijn ingeschreven. Deze spelers mogen nooit 

spelen in de 2e, 3e ... ploeg binnen deze reeks. 
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2.3.3. ALGEMEEN VOOR U13  

WEDSTRIJDPROTOCOL 
De scheidsrechter stelt zich op in het midden van het veld, loodrecht bij of 
evenwijdig met het net, kijkend naar het publiek. D.m.v. een fluitsignaal krijgen 
de ploegen de toestemming om elkaar een hand te gaan geven. Op eenzelfde 
manier wensen de scheidsrechter en de coaches elkaar een sportieve wedstrijd 
toe. 
 
TE SPELEN SETS 
Er worden altijd 5 sets gespeeld. Een set wordt gewonnen door de ploeg die het 
eerst 25 punten behaalt met een minimum verschil van twee punten. Vóór de 5e 
set wordt er altijd opnieuw getost en wordt er gespeeld naar 15 punten met een 
minimum verschil van 2 punten. Van zodra er een eerste maal door een ploeg 8 
punten wordt bereikt wordt er van veld gewisseld. 
 
TIME-OUTS EN WISSELS 
Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs van elk 30 seconden. Er zijn 
geen technische time-outs! 
Het aantal wissels is gelijk als bij U17 en U15, namelijk 6. 
 
OPSTELLING 
Er wordt gespeeld met 4 spelers waarvan 3 voorspelers en 1 achterspeler. 
Bij de receptie is het voldoende dat de achterspeler slechts één voorspeler voor 
zich heeft (gelijk welke voorspeler!). Bij de ploeg aan de opslag staat elke speler 
in de correcte positie: speler 1 slaat op en speler 3 staat tussen speler 4 en 2. 
 
LIBERO 
Het spelen met libero is niet toegelaten. 
 
OPSLAGREGEL 
Er wordt bij de opslag door de eigen ploeg doorgedraaid na 3 opeenvolgende 
opslagen met punt. 
 
SCHEIDSRECHTER 
De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk om 
een officiële scheidsrechter aan te vragen (zie verder punt 5.1). 
 
COACH 
Er mogen 2 volwaardige coaches (niet gelijktijdig) rond het hele veld. Enkel de 
rechtstaande coach vraagt de time-out en de wissel aan. Beide coaches mogen 
tijdens de time-outs op het veld. 
Er mag ook in de voorzone (de 3 meter-lijn) gecoacht worden. 

2.3.4. SPECIFIEK VOOR U13  

Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:  
1. de veldbezetting respecteert;  
2. een correcte attestenaanvraag doet;  
3. het spelreglement compleet toepast.  
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MEISJES (Niveau 1) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U13 2009-2010 4-tegen-4 meisjes van max. +2 jaar  
= °07+°08 

1 attest-speelster 

 

JONGENS (Niveau 1) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U13 2009-2010 4-tegen-4 jongens van max. +2 jaar  
= °07+°08 

1 attest-speler 

 
Van zodra de club voor een ploeg een attest aanvraagt, wordt deze ploeg een 
'Attestploeg' voor de rest van het seizoen, ook al wordt dit attest nadien terug 
ingeleverd. Dit kan dus invloed hebben op het klassement.  
 
Op Niveau 1 wordt er NOOIT GEMENGD (= meisjes/jongens) gespeeld. 
 

MEISJES (Niveau 2) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U13 2009-2010 4-tegen-4 

meisjes van max. +2 jaar  
= °07+°08 

jongens van max. +2 jaar  
= °07+°08 

2 attest-spelers 

  

JONGENS (Niveau 2) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U13 2009-2010 4-tegen-4 

jongens van max. +2 jaar  
= °07+°08 

meisjes van max. +2 jaar  
= °07+°08 

2 attest-spelers 

  
Op Niveau 2 wordt na de 1e ronde het klassement (inclusief de 'attestploegen') 
behouden voor de indeling van een 2e ronde.  
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Uitzonderlijk en enkel voor seizoen 2021-2022 
 
In de 1e ronde 3 tegen 3, in de 2e ronde worden de ploegen van Niveau 3 
bijgevoegd in de reeks van U13 niveau 2 4 tegen 4. 
 

Meisjes (Niveau 3) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U13 
1e Ronde 2009-2010 3-tegen-3 

meisjes van max. +2 jaar  
= °07+°08 

jongens van max. +2 jaar  
= °07+°08 

2 attest-spelers 

U13 
2e  Ronde  2009-2010   4-tegen-4  

meisjes van max. +2 jaar 
=  

°07+°08   
jongens van max. +2 jaar 

= °07+°08  

2 attest-spelers 

 

Jongens (Niveau 3) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U13 
1e Ronde 2009-2010 3-tegen-3 

jongens van max. +2 jaar  
= °07+°08 

meisjes van max. +2 jaar  
= °07+°08 

2 attest-spelers 

U13 
2e  Ronde  2009-2010   4-tegen-4  

jongens van max. +2 jaar 
=  

°07+°08   
meisjes van max. +2 jaar 

= °07+°08  

2 attest-spelers 

  
Op Niveau 2/3 kan er dus gedeeltelijk gemengd (= meisjes en jongens) 
gespeeld worden, maar uiteraard rekening houdend met het maximum aantal 
attestspelers/-speelsters op het veld. En hou a.u.b. het volleybalniveau in het 
oog! 

2.3.5. ALGEMEEN VOOR U11  

WEDSTRIJDPROTOCOL  
De scheidsrechter stelt zich op in het midden van het veld, loodrecht bij of 
evenwijdig met het net, kijkend 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(s) en de coaches elkaar een 
sportieve wedstrijd toe.  
 
We vinden het belangrijk om dit wedstrijdprotocol van jongs af aan toe te passen. 
Besteed hier ook bij de U11 de nodige aandacht aan! 
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MOGELIJKE SPELVORMEN  
1. Spelvorm 3-tegen-3 = Niveau 1 (Niveau 2 alleen na Nieuwjaar) 
 
2. Spelvorm 2-tegen-2 = Niveau 1 - Spelniveau 2B  
 

1e contact 2e contact 3e contact 

volleybaltechniek volleybaltechniek volleybaltechniek 

De 3 contacten zijn niet verplicht, maar worden wel aangeraden. 
 
3. Spelvorm 2-tegen-2 = Niveau 2 - Spelniveau 2.0 (spelvorm 3 en 4) 
 

Spelvorm 3  

1e contact 2e contact 3e contact 

vangen en werpen (2") volleybaltechniek volleybaltechniek 

De 3 contacten zijn verplicht. 
  

 Spelvorm 4  

1e contact 2e contact 3e contact 

volleybaltechniek vangen en werpen (2") volleybaltechniek 

De 3 contacten zijn verplicht. 
 
4. Spelvorm 2-tegen-2 = Niveau 3 - Spelniveau 2.0 (spelvorm 2) 
 

1e contact 2e contact 3e contact 

vangen en werpen (2'') vangen en werpen (2'') volleybaltechniek 

De 3 contacten zijn verplicht. 
 
TE SPELEN SETS 
Bij U11 3-3 worden er altijd 5 sets gespeeld. Een set wordt gewonnen door de 
ploeg die het eerst 25 punten behaalt met een minimum verschil van twee 
punten. Vóór de 5e set wordt er altijd opnieuw getost en wordt er gespeeld naar 
15 punten met een minimum verschil van 2 punten. Van zodra er een eerste 
maal door een ploeg 8 punten wordt bereikt wordt er van veld gewisseld. 
Bij U11 2-2 worden er 2 keer 4 sets gespeeld (dus in totaal 8). Een set wordt 
gewonnen door de ploeg die het eerst 25 punten behaalt met een minimum van 
twee punten verschil. 
 
TIME-OUTS EN WISSELS  
Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs van elk 30 seconden. Er zijn 
geen technische time-outs!  
Wissels U11 3-3: 6 wissels; U11 2-2: 4 wissels per ploegje. 
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OPSTELLING  
Er zijn geen voor- of achterspelers. Wel staan de spelers in de correcte 
opstelling, zowel bij receptie als bij opslag.  
 
 LIBERO  
Een libero is niet toegelaten.  
 
OPSLAG  
Er wordt met de normale rotatie geserveerd, maar er wordt bij de opslag 
doorgedraaid door eigen ploeg na 3 opslagen met punt.  
  
SCHEIDSRECHTER  
De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk een  
officiële scheidsrechter aan te vragen (zie verder punt 5.1) 
 
COACH 
Bij U11 3-3 mogen er 2 volwaardige coaches (niet gelijktijdig) rond het hele 
veld. Enkel de rechtstaande coach vraagt de time-out en de wissel aan. Beide 
coaches mogen tijdens de time-outs op het veld. 
Bij U11 2-2 mogen 2 er volwaardige coaches (1 per ploegje) rond het hele veld. 
De coaches mogen tijdens de time-outs op het veld. 
In beide gevallen mag er ook in de voorzone (de 3-meter lijn) gecoacht worden. 

2.3.6. SPECIFIEK VOOR U11  

Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:  
1. de veldbezetting respecteert;  
2. een correcte attestenaanvraag doet;  
3. het spelreglement compleet toepast.  
 

MEISJES (Niveau 1) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U11 
3-3 

2011  
en jonger 3-tegen-3 

Normaal NIET van toepassing; bij 
uitzondering GEEN kampioenstitel! 

meisjes van max. +2 jaar  
= °09+°10 

1 attest-speelster 

 
 

JONGENS (Niveau 1) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U11 
3-3 

2011  
en jonger 3-tegen-3 

Normaal NIET van toepassing; bij 
uitzondering GEEN kampioenstitel! 

jongens van max. +2 jaar  
= °09+°10 

1 attest-speelster 

  
Op Niveau 1 wordt er NOOIT GEMENGD (jongens en meisjes samen) 
gespeeld.  
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MEISJES (Niveau 2) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U11 
3-3 

2011  
en jonger 

3-tegen-3 
Alleen na 
Nieuwjaar 

meisjes van max. +2 jaar  
= °09+°10 

jongens van max. +2 jaar  
= °09+°10 

2 attest-speelsters 

 

JONGENS (Niveau 2) Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAXIMUM… 

U11 
3-3 

2011  
en jonger 

3-tegen-3 
Alleen na 
Nieuwjaar 

jongens van max. +2 jaar  
= °09+°10 

meisjes van max. +2 jaar  
= °09+°10 

2 attest-spelers 

  
Op Niveau 2 kan er gedeeltelijk gemengd (jongens en meisjes samen) 
worden gespeeld.  
 

Reeks Leeftijd Speelwijze en 
spelvorm 

Attesten kunnen worden 
aangevraagd voor… 

Op het veld speelt de 
ploeg met MAX. 

U11 2-2 
Niveau 1 

2011 
en jonger 

1-tegen-1 
(2 x 8’) 

2 ploegen 
2-tegen-2 

(2B) 

meisjes van max. +2 jaar = 
°09+°10 

jongens van max. +2 jaar = 
°09+°10 

2 attest-spelers die 
in hetzelfde ploegje 

mogen spelen. 

   

U11 2-2 
Niveau 2 

2011 
en jonger 

1-tegen-1 
(2 x 8’) 

2 ploegen 
2-tegen-2  

(2.0 - SV 3 en 4) 

meisjes van max. +2 jaar = 
°09+°10 

jongens van max. +2 jaar = 
°09+°10 

2 attest-spelers die 
in hetzelfde ploegje 

mogen spelen. 

 

U11 2-2 
Niveau 3 

2011 
en jonger 

1-tegen-1 
(2 x 8’) 

2 ploegen 
2-tegen-2 

(2.0 - SV 2) 

meisjes van max. +2 jaar = 
°09+°10 

jongens van max. +2 jaar = 
°09+°10 

Onbeperkt 
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Van zodra de club voor een ploeg een attest aanvraagt, wordt deze ploeg een 
'Attestploeg' voor de rest van het seizoen, ook al wordt dit attest nadien terug 
ingeleverd. Dit kan dus invloed hebben op het klassement.  

2.3.7. ALGEMEEN EN SPECIFIEK SPELREGLEMENT 3-TEGEN-3 NIVEAU 1 EN 2 
(NIVEAU 2 ALLEEN IN DE 2DE RONDE) EN 2-TEGEN-2 NIVEAU 1, 2 EN 3  

TE SPELEN SETS  
Bij de 2-tegen-2 worden er eerst 2 x 8 minuten spelvormen 1-tegen-1 
afgewerkt. Daarna spelen de thuisploeg en de bezoekers tegelijk wedstrijd 1 en 
2 en tegelijk wedstrijd 3 en 4: 
• Wedstrijd 1: Ploeg A thuisploeg tegen ploeg A bezoekers (2 sets) 
• Wedstrijd 2: Ploeg B thuisploeg tegen ploeg B bezoekers (2 sets) 
• Wedstrijd 3: Ploeg A thuisploeg tegen ploeg B bezoekers (2 sets) 
• Wedstrijd 4: Ploeg B thuisploeg tegen ploeg A bezoekers (2 sets) 
  
SPELCONCEPT  
Bij 3-tegen-3 en 2-tegen-2 (Niveau 1) is het driepassenspel aan te raden, maar 
reglementair niet verplicht. Bij de vormen 2.0 daarentegen is het driepassenspel 
verplicht. 
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HOOFDSTUK 3  
DEELNAME AAN DE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN  

 

3.1. VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN  

De spelers en de officiële leggen hun papieren of digitale lidkaart (vergunning) 
voor. Zo de lidkaart ontbreekt, mogen deze op het wedstrijdblad worden 
bijgeschreven op vertoon van hun identiteitskaart, hun internationaal paspoort 
of een vervangend officieel attest. Een (digitale) kopie van de lidkaart is ook 
toegelaten.  
Bij alle jeugdwedstrijden 3-3 4-4 6-6 dient de coach ook in het bezit te zijn van 
minimum een coachlicentie J (zie reglementering Volley Vlaanderen). 

3.2. KERNSPELERS  

De reglementering over de kernspelers zoals bij de senioren is niet van 
toepassing in de gewone jeugdcompetitie. 
  
Deelname binnen de seniorencompetitie  
Zolang een jeugdspeler niet is opgenomen bij de lijst van de kernspelers bij de 
seniorencompetitie mag de jeugdspeler onbeperkt deelnemen aan deze 
seniorencompetitie (in een 1e ploeg, in een 2e ploeg, enz.). De jeugdspeler kan 
dus bv. na een aantal keren meegespeeld te hebben in de 1e ploeg senioren, 
nog 'zakken' naar de 2e ploeg senioren. Deze jeugdspeler kan uiteraard altijd 
blijven deelnemen aan de jeugdcompetitie. 
 
Deelname binnen de gewone jeugdcompetitie 
Wanneer een club met meerdere ploegen in eenzelfde leeftijdsniveau is 
ingeschreven, kan een speler ongelimiteerd zowel in de ene als in de andere 
ploeg spelen. Hierop is er wel een grote uitzondering bij de reeksen van Niveau 
1 van de U17, U15, U13 en U11 3-3. 
 
LET OP: Een speler kan nooit deelnemen aan wedstrijden die 'tegelijkertijd' 
plaatsvinden. Wanneer de ene wedstrijd echter volledig is afgesloten, kan hij 
zich eventueel tussen twee sets in, inschrijven bij een andere wedstrijd.  

3.3. AANTAL DEELNEMENDE SPE(E)L(ST)ERS  

Het aantal deelnemers aan een wedstrijd is onbeperkt. 

3.4. UITZONDERLIJKE PLOEG (= U.P.)  

Verwijst naar een club die dit seizoen (2021-2022) een uitzonderingsmaatregel 
krijgt om in competitie te spelen, en alleen op Niveau 2 kan aantreden. 
Weliswaar is dit ook mogelijk op Niveau 3 bij de U11.  
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Om een 'uitzonderlijke toestemming' te verkrijgen, moet de club een 
gemotiveerd dossier van de speler(s) indienen bij de jeugdcommissie. Dit kan 
o.a. gaan over: 
• spelers met een fysieke- of/en mentale achterstand (= medisch dossier!) ; 
• over een speler die in een andere provincie is aangesloten; 
• verhuis van ouders. 
 
Er zal dus geen toelating verleend worden om de problematiek van het 
aantal spelers binnen de club/ploeg op te vangen.  
 
Deze aanvraag voor een "Uitzonderlijke Ploeg" wordt per mail gericht aan de 
competitieleider (rsvolvlbr@gmail.com) met de nodige informatie over deze 
speler of spelers. De competitieleider zal samen met de jeugdcommissie het 
dossier behandelen en de club opnieuw op de hoogte brengen. Bij een positief 
antwoord van de jeugdcommissie krijgt deze ploeg het etiket 'Uitzonderlijke 
Ploeg'.   
 
In het klassement op VolleyAdmin2 staat achter de ploegnaam "U.P." zodat alle 
andere ploegen weten dat dit een "Uitzonderlijke Ploeg" is. Deze ploeg krijgt in 
het klassement eenzelfde ‘behandeling’ als een attestploeg. De ploeg moet dit 
ook steeds vermelden op het wedstrijdblad. 

3.5. UITZONDERINGSMAATREGEL VOOR ÉÉN WEDSTRIJD  

Wanneer er net vóór een wedstrijd vastgesteld wordt dat er niet kan gespeeld 
worden volgens het normale competitiereglement vraagt de jeugdcommissie om 
al het mogelijke te doen om deze wedstrijd toch te laten doorgaan. Dit kan door 
bv. te spelen met spelers van de tegenstrever, ofwel met eigen clubspelers, al 
dan niet ouder of van het andere geslacht. Ze moeten wel lid van Volley 
Vlaanderen zijn en over een gevalideerde lidkaart beschikken als 'speler'.  
 
Wel is het VERPLICHT dit op het wedstrijdblad in het vak ‘Andere 
opmerkingen’ te vermelden. De competitieleider zal in dit geval voor deze 
wedstrijd een forfait uitspreken (bij alle jeugdcategorieën is dit 5-0, 25/0, 25/0, 
25/0, 25/0, 15/0; bij de U11 2-2 Niveau 1, 2 en 3 is dit afhankelijk van de 
situatie en per ploegje bv. 4-0 25/0, 25/0, 25/0, 25/0 en de uitslagen van het 
correct gespeeld ploegje, maar de BOETE wordt NIET toegepast.  

3.6. JEUGDATTEST - ATTESTPLOEGEN  

3.6.1. WAT IS EEN JEUGDATTEST?  

Wanneer er structureel binnen de club voor meerdere wedstrijden (of voor het 
gehele seizoen) geen mogelijkheid bestaat om binnen het reglement aan de 
competitie deel te nemen (oudere spelers, gemengd…) kan er een jeugdattest 
worden aangevraagd (Aanvraag: zie artikel 3.6.3. Dit attest geeft de 
mogelijkheid aan spelers en speelsters om, binnen hun eigen club, op hun eigen 
volleybalniveau te spelen in een lagere leeftijdscategorie of bij het andere 
geslacht.  
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Hou ook rekening met een striktere toepassing van de attesten die sinds het 
seizoen 2017-2018 van toepassing zijn:  
• Wanneer er een attest wordt aangevraagd zodat een bepaalde speler een 

leeftijdscategorie lager kan gaan meespelen, sluit dit automatisch een 
deelname binnen de eigen leeftijdscategorie uit.  

• Wel is het mogelijk om in de loop van het seizoen het attest ‘in te leveren’. 
Reden kan zijn dat de betrokken speler voldoende is geëvolueerd om toch 
mee te doen binnen de eigen leeftijdscategorie. Een mailtje naar de 
competitieleider Ronny Stevens (rsvolvlbr@gmail.com) volstaat dan.  

 
Van zodra de club voor een bepaalde ploeg een jeugdattest aanvraagt, wordt 
deze ploeg als een ‘ATTESTPLOEG’ beschouwd (ook al wordt dit attest nadien 
terug ingeleverd).  
 
Van zodra de aanvraag van een attest voor een bepaalde ploeg is gebeurd en 
door de jeugdcommissie is gecontroleerd, verschijnt er in het klassement op 
VolleyAdmin2 achter de ploegnaam een ".att" zodat alle andere ploegen weten 
dat dit een "Attestploeg" is.  

3.6.2. GEVOLGEN VOOR HET KLASSEMENT  

Zowel op niveau 1, 2 en 3 (U11 2-2) worden attestploegen gewoon 
meegenomen in het klassement met de behaalde punten van gespeelde 
wedstrijden.  
 
Voor de indeling naar een 2e ronde zijn er verschillende criteria te handhaven. 
Deze zijn terug te vinden bij de specifieke competitiestructuur.  

3.6.3. AANVRAAG VAN HET JEUGDATTEST  

De aanvraag van het jeugdattest gebeurt vanaf 15 augustus 2021. De 
procedure is terug te vinden op onze website www.volleyvlaams-brabant.be. 
Zodra de aanvraag is toegestaan, zal de bevestiging naar de aanvrager worden 
verstuurd.  
 
Het formulier van de aanvraag moet correct én volledig worden ingevuld, zo niet 
kan de aanvraag niet doorgaan. Ook de reden moet duidelijk gemotiveerd zijn. 
Hou hierbij rekening dat een aanvraag na woensdagavond 23.59 uur niet meer 
goedgekeurd zal zijn voor het daaropvolgend weekend. M.a.w. het kan 3 dagen 
duren eer een attest behandeld is.  
 
Op het wedstrijdblad worden de spelers die met een jeugdattest spelen, nog 
eens vermeld in het vak opmerking 'Speelt met jeugdattesten'.  
 
We herinneren eraan dat de ploeg waarvoor het attest is aangevraagd, meteen 
een ‘attestploeg’ wordt.  
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3.6.4. SANCTIE  

Wanneer blijkt dat een speler toch speelt zonder jeugdattest in een ploeg waar 
dit nodig is volgens de reglementering en dit niet in het vak opmerkingen 
vermeldt, zal er onmiddellijk voor deze ploeg een forfait worden uitgesproken. 
Ook de boete FF113 (niet correct spelen) wordt toegepast, namelijk € 15,00. 
Wanneer er 3 forfaits zijn, wordt dit 'algemeen forfait' met boete FF108 (€ 
100,00) waarbij de ploeg uit competitie wordt genomen.  

3.7. SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN PLOEGEN VAN MEERDERE 
CLUBS  

3.7.1. SAMENWERKING TUSSEN CLUBS  

Clubs kunnen bij de inschrijving voor bepaalde jeugdcategorieën ploegen 
inschrijven die bestaan uit spelers van meerdere clubs. Deze samengestelde 
ploegen moeten vóór de competitie een lijst van betrokken spelers/speelsters 
bezorgen aan de competitieleider. Bij de ‘meervoudige’ competitienaam verwijst 
de eerste clubnaam naar de plaats waar er wordt gespeeld. De spelers zelf 
blijven wel lid van Volley Vlaanderen binnen hun eigen club.  
 
De administratieve formaliteiten zijn de volgende:  
• De jeugdcommissie moet vóór de competitie in het bezit zijn van een 

aanvraag tot samenwerkingsverband, ondertekend door voorzitter en 
secretaris van al de betrokken clubs. Daarop staan alle spelers vermeld die in 
deze samengestelde ploeg zullen spelen. Die aanvraag wordt per mail 
(ingescand) verstuurd naar de competitieleider, Ronny Stevens.  

• Deze samengestelde ploeg zal in de competitie kunnen starten op het 
moment dat de toelating van de jeugdcommissie bij de nieuwe club 
toegekomen is.  

 
Deze ploeg kan geen Vlaams-Brabants kampioen spelen.  

3.7.2. UITLENEN VAN SPELERS  

ALS een jeugdspeler geen mogelijkheid heeft om in zijn club en zijn 
leeftijdscategorie te spelen en hij nog geen competitiewedstrijd met zijn club in 
datzelfde seizoen heeft gespeeld  
DAN kan de betrokkene eventueel bij een andere club spelen in de 
jeugdcompetitie. Hij blijft evenwel lid van Volley Vlaanderen binnen zijn eigen 
club.  
 
De administratieve formaliteiten zijn de volgende:  
• De jeugdcommissie moet in het bezit zijn van een aanvraag tot deelname 

voor deze speler, ondertekend door voorzitter en secretaris van beide clubs.   
• Die aanvraag wordt per mail (in gescand) verstuurd naar de competitieleider, 

Ronny Stevens.  
• Deze speler zal pas mogen spelen op het moment dat de toelating van de 

jeugdcommissie bij de nieuwe club toegekomen is.  
 
Deze ploeg kan geen Vlaams-Brabants kampioen spelen.  
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HOOFDSTUK 4 
WEDSTRIJDVERLOOP  

 

4.1. HOMOLOGATIE  

De verantwoordelijke jeugdbeleid brengt advies uit bij de verantwoordelijke 
homologatie van Volley Vlaams-Brabant vzw indien er eventuele afwijkingen 
gewenst zouden zijn.  

4.2. KLEDIJ  

De jeugdspelers spelen in uniforme sportkledij met een degelijke leesbare 
nummering. Het kenteken van de kapitein is bij de jeugd niet verplicht.  

4.3. AANVANGSUREN VAN DE WEDSTRIJDEN  

De wedstrijden mogen gespeeld worden op alle dagen van de week waarbij 
rekening wordt gehouden met onderstaande aanvangsuren:  
• maandag, dinsdag en donderdag op zijn vroegst om 19.00 uur en uiterlijk 

om 19.30 uur.  
• woensdag: op zijn vroegst om 15.00 uur en uiterlijk om 19.30 uur.  
• vrijdag: op zijn vroegst om 19.00 uur en uiterlijk om 20.00 uur.  
• zaterdag: op zijn vroegst om 09.30 uur en uiterlijk om 20.00 uur.  
• zondag: op zijn vroegst om 09.30 uur en uiterlijk om 18.00 uur.  
 
AFWIJKINGEN 
Enkel bij de U17 kan een later aanvangsuur afgesproken worden. Niet voor een 
gehele competitie, wel voor een klein aantal wedstrijden.  

4.4. AANVANGSUREN VERMELD IN DE KALENDER  

In de kalender is het vermelde uur steeds het aanvangsuur van de wedstrijd. Bij 
de U11 2-2 zijn dit de spelvormen 1-tegen-1. 

4.5. WEDSTRIJDEN OP HETZELFDE TERREIN  

Wanneer 2 wedstrijden na elkaar voorzien zijn op hetzelfde terrein moet er een 
tijdsruimte van minimum 2 uur voorzien worden. 
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HOOFDSTUK 5 
WEDSTRIJDLEIDING  

 

5.1. SCHEIDSRECHTER  

Er worden van bondswege voor de jeugdcompetitie geen aanduidingen van de 
scheidsrechters gedaan (bij de jeugdbeker wél). De wedstrijden worden gefloten 
door een jeugdscheidsrechter van de club. Deze jeugdscheidsrechter is lid van 
Volley Vlaanderen (uitzondering: wedstrijden U11 2-tegen-2). Hij/Zij is verplicht 
zijn/haar naam en aansluitingsnummer te vermelden op het papieren of digitale 
wedstrijdblad en deze ook te handtekenen.  
 
De thuisploeg is steeds verantwoordelijk voor het leiden van de wedstrijd. Toch 
kan door een club zelf voor een bepaalde wedstrijd een scheidsrechter worden 
aangevraagd. Deze aanvraag moet gericht worden aan de provinciale 
scheidsrechtersverantwoordelijke (We verwijzen hiervoor naar onze provinciale 
site onder ‘bestuur scheidsrechterscommissie).   
 
De aanvragende ploeg betaalt de vergoeding en de verplaatsingskosten aan de 
scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd.  

5.2. SCHEIDSRECHTERSVERGOEDING  

Wanneer de scheidsrechter door de club is aangevraagd zal deze club zowel de 
vergoeding (31,00 euro) als de verplaatsingsvergoeding betalen. Deze 
verplaatsingsvergoeding (het bedrag per afgelegde km) wordt door FOD-
financiën bepaald op 1 juli van het betrokken sportjaar. Het toe te passen 
bedrag zal via de website meegedeeld worden aan alle clubs.  
 
Wat bij afwezigheid van één van de ploegen? 
• Wanneer de aanvragende club aanwezig is: de club betaalt de helft van de 

scheidsrechterskosten (15,50 euro) en de verplaatsingskosten.  
• Wanneer de aanvragende club niet aanwezig is: de scheidsrechter meldt dit 

aan zijn scheidsrechtersverantwoordelijke.  
• De gedupeerde club kan via het provinciale comité de gemaakte onkosten 

recupereren.  

5.3. WEDSTRIJDBLAD  

Bij de jeugdwedstrijden wordt het papieren of digitale wedstrijdblad gebruikt.  
 
De blanco wedstrijdbladen (+ voorbeelden) zijn terug te vinden op de website 
www.volleyvlaams-brabant.be onder ‘competitie jeugd’. De club kan dit blad zelf 
downloaden, printen en kopiëren. Er moet steeds een leeg papieren 
wedstrijdblad klaar liggen op de markeerderstafel. 
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De papieren of digitale wedstrijdbladen worden ingevuld door de 
jeugdscheidsrechter. Ook iemand anders onder verantwoordelijkheid van de 
wedstrijdverantwoordelijke kan het wedstrijdblad invullen.  

5.4. WEDSTRIJDORGANISATIE  

• Bij iedere jeugdwedstrijd is de aanwezigheid van een 
wedstrijdverantwoordelijke verplicht. Deze verantwoordelijke staat in voor 
het goede verloop van de organisatie van de wedstrijd. Deze functie is 
onverenigbaar en de betrokkene moet minstens 18 jaar oud zijn. Indien er 
tegelijkertijd meerdere jeugdwedstrijden in dezelfde zaal worden gespeeld, 
mag de wedstrijdverantwoordelijke dezelfde persoon zijn. 

• Een markeerder is niet verplicht. 
• De thuisploeg zorgt ervoor dat de bezoekende ploeg drinkbaar water ter 

beschikking krijgt. Hierbij zijn er 2 opties: 
• De organiserende club behoudt het gebruik van plastic flessen en voorziet 

beide teams van de vooropgestelde hoeveelheid water zoals omschreven 
in het competitiereglement.(min. 1 fles van 1,5l). 

• De ploegen voorzien zichzelf van de nodige (herbruikbare) drinkflessen. 
De organiserende club geeft de mogelijkheid de drinkflessen (bij) te 
vullen via een drinkwatersysteem. 

• De thuisploeg dient ten minste 4 goede ballen ter beschikking te houden van 
de bezoekers. 

• De wedstrijdverantwoordelijken zijn lid van Volley Vlaanderen. Zij zijn 
verplicht hun naam en aansluitingsnummer te vermelden op het papieren of 
digitale wedstrijdblad en deze ook te handtekenen. 

• Bij de U11 Niveau 1 (2B), Niveau 2 (2.0-SV3 en SV4) en Niveau 3 (2.0-SV2) 
moet minstens één coach aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen. 

• Bij de U11 raden we aan dat de scheidsrechters lid zijn bij Volley Vlaanderen. 
Het is echter niet verplicht. 
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HOOFDSTUK 6 
WEDSTRIJDWIJZIGINGEN (INCL. UURWIJZIGINGEN) EN 

FORFAITS  
 

6.1. DEFINITIE  

Voor elke wedstrijd die op een andere datum of uur gespeeld wordt, anders 
dan in de voorziene kalender, wordt er een wedstrijdwijziging aangevraagd.  
Deze aanvraag is verplicht, en let op, anders dan bij de senioren, moet dit ook 
gebeuren voor een uurwijziging. Wanneer we dus over een wedstrijdwijziging 
spreken bedoelen we wijziging van datum én/of wijziging van uur. 

6.2. NORMALE PROCEDURE  

De procedure tot het aanvragen van wedstrijdwijzigingen en het verdere verloop 
gebeurt altijd via VolleyAdmin2:  
 
Na onderling akkoord met de tegenstrever, vult de aanvragende club 
(voorzitter, secretaris, ontmoetingsverantwoordelijke of een door de secretaris 
aangestelde persoon) de aanvraag tot wijziging elektronisch in. Onmiddellijk 
volgt er automatisch een mail naar de tegenstrever met verzoek de wijziging te 
willen bevestigen in VolleyAdmin2. Hierna wordt de aanvraag tot wijziging 
automatisch doorgestuurd naar de jeugdcompetitieverantwoordelijke. 

6.2.1. TIMING EN AFWERKING VAN DE WEDSTRIJDWIJZIGINGEN  

Minstens 5 dagen vóór de voorziene datum van de wedstrijd  
 

De normale procedure van punt 6.2. wordt hier toegepast. De aanvragende club 
betaalt hiervoor de administratieve boete:  
• WW106 (6,00 euro): Wedstrijdwijziging jeugd thuisploeg of  
• WW110 (18,50 euro): Wedstrijdwijziging jeugd bezoekers, waarvan 12,50 

euro naar de thuisploeg gaat. 
 
Minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór de voorziene datum van de 
wedstrijd  

 
De normale procedure van punt 6.2. wordt hier toegepast. De aanvragende club 
betaalt hiervoor de administratieve boete:  
• WW107 (10,00 euro): Wedstrijdwijziging jeugd thuisploeg of  
• WW111 (22,50 euro): Wedstrijdwijziging jeugd bezoekers, waarvan  12,50 

euro naar de thuisploeg gaat.  
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Slechts één dag vóór of de dag zelf van de voorziene datum van de 
wedstrijd  

 
Wanneer de dag vóór of op de dag zelf van de wedstrijd de club vaststelt 
dat de geplande wedstrijd niet kan doorgaan (te weinig spelers, zaal 
onbeschikbaar...), moet volgende regeling worden toegepast: 
  
1. De in gebreke zijnde club (= de ploeg die de wedstrijd niet kan spelen) is 

VERPLICHT volgende procedure te volgen:  
 

Deze club verwittigt onmiddellijk, dit is naar gelang het geval, één dag 
ervoor of de dag zelf:  
• de tegenstrever. De twee ploegen komen meteen overeen of ze 

• voor een wedstrijdwijziging gaan of 
• de wedstrijd niet meer willen of kunnen spelen.  

• de jeugdcompetitieleider Ronny Stevens, ofwel telefonisch (0485 651 
352) ofwel per mail (rsvolvlbr@gmail.com).  
Aan de competitieleider moet direct worden meegedeeld:  
• OFWEL: beide ploegen gaan akkoord om de wedstrijd op een andere 

datum/uur te spelen.  
• De normale wedstrijdwijzigingsprocedure kan dan starten 

(artikel 6.2). Wel zal de ploeg die aan de oorzaak ligt van de 
wijziging de administratieve boete betalen:  
• WW108 (15,00 euro): Wedstrijdwijziging jeugd thuisploeg of  
• WW112 (27,50 euro): Wedstrijdwijziging jeugd bezoekers, 

waarvan 12,50 euro naar de thuisploeg gaat.  
Deze procedure dient wel in orde te zijn binnen de 10 dagen na 
de oorspronkelijk geplande datum. Zo niet kan deze wedstrijd 
niet meer gespeeld worden en spreekt de competitieleiding een 
forfait uit met één van volgende boetes:  
• FF114 (50,00 euro): Forfait uitgesproken door competitie- of 

bekerleiding – Jeugd thuisploeg - geen wedstrijd-
overeenkomst. of  

• FF120 (62,50 euro): Forfait uitgesproken door competitie- of 
bekerleiding – Jeugd bezoekers - geen wedstrijd-
overeenkomst, waarvan 12,50 euro naar de thuisploeg gaat.  

• OFWEL: één van beide ploegen wil (kan) de wedstrijd niet spelen.  
• De ploeg die niet kan of wil spelen, meldt binnen de 5 dagen na 

de oorspronkelijke datum de ‘reden’ van niet spelen aan de 
tegenstrever én de competitieleider (telefonisch of per mail).  

• De aan de oorzaak liggende ploeg verliest de wedstrijd met 
forfaitcijfers, en krijgt volgende boete: 
• FF111 (40,00 euro): Verwittigd forfait jeugd thuisploeg - 

slechts één dag vóór of de dag zelf. of  
• FF117 (52,50 euro): Verwittigd forfait jeugd bezoekers - 

slechts één dag vóór of de dag zelf, waarvan 12,50 euro naar 
de thuisploeg gaat.  

Geen verwittiging bij de competitieleider binnen deze termijn 
komt overeen met een forfait voor die wedstrijd met boete:  
• FF114 (50,00 euro): Forfait uitgesproken door competitie- of 

bekerleiding – Jeugd thuisploeg - geen wedstrijd-
overeenkomst. of  
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• FF120 (62,50 euro): Forfait uitgesproken door competitie- of 
bekerleiding – Jeugd bezoekers - geen wedstrijd-
overeenkomst, waarvan 12,50 euro naar de thuisploeg gaat.  

2. Ook de tegenstrever bevestigt de overeenkomst bij de competitieleider 
ofwel per mail ofwel telefonisch.  

6.2.2. WIJZIGING OMWILLE VAN PROVINCIALE SELECTIES 

Een provinciale officiële oproeping van selectiespelers voor provinciale of 
interprovinciale wedstrijden of tornooien (bv. IPJOT) heeft altijd voorrang op de 
deelneming aan gewone provinciale competitie- of (jeugd)bekerwedstrijden.  
 
Clubs die spelers hebben die opgeroepen worden, kunnen zonder kosten, en dit 
binnen de 8 dagen na het versturen van de oproeping, de wedstrijd verplaatsen. 
De nieuwe datum wordt in onderling overleg met de tegenstrever bepaald. 
De normale procedure voor wedstrijdwijziging blijft, maar er worden geen 
administratieve boetes toegepast.  

6.2.3. FORFAITS  

Spijtig genoeg zijn er ook nog ploegen die, bij problemen, geen 
wedstrijdwijziging willen. Hier worden dan volgende boetes toegepast;  
 
De club verwittigt: 
1. de tegenstrever    

• Dit kan per mail of per SMS en er moet meteen een bevestiging gevraagd 
worden! Zo bv. de jeugdverantwoordelijke niet meteen gecontacteerd kan 
worden, moet verder bv. de secretaris of de voorzitter van de club op de 
hoogte worden gebracht.  

2. de competitieleider: telefonisch of per mail 
 

Minstens 5 dagen vóór de voorziene wedstrijddatum 
• FF109 (30,00 euro): Verwittigd forfait jeugd thuisploeg - minstens 5 

dagen vóór, of  
• FF115 (42,50 euro): Verwittigd forfait jeugd bezoekers - minstens 5 

dagen vóór, waarvan 12,50 euro naar de thuisploeg gaat.  
 

Minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór de voorziene 
wedstrijddatum.  

• FF110 (35,00 euro): Verwittigd forfait jeugd thuisploeg - minder dan 5 
dagen vóór tot 2 dagen vóór, of 

• FF116 (47,50 euro): Verwittigd forfait jeugd bezoekers - minder dan 5 
dagen vóór tot 2 dagen vóór, waarvan 12,50 euro naar de thuisploeg 
gaat.  

 
Slechts één dag vóór of de dag zelf van de voorziene wedstrijddatum 

• FF111 (40,00 euro): Verwittigd forfait jeugd thuisploeg - slechts één 
dag vóór of de dag zelf, of  

• FF117 (52,50 euro): Verwittigd forfait jeugd bezoekers - slechts één 
dag vóór of de dag zelf, waarvan 12,50 euro naar de thuisploeg gaat.  
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Wanneer de club de tegenstrever/competitieleider niet verwittigt, worden 
volgende boetes toegepast:  

• FF112 (60,00 euro): Niet verwittigd forfait jeugd thuisploeg, of 
• FF118  (72,50 euro): Niet verwittigd forfait jeugd bezoekers, waarvan 

12,50 euro naar de thuisploeg gaat.  
  
Nog een paar andere forfaits met boete 
• FF108 (100,00 euro): Algemeen forfait jeugd  
• FF113 (15,00 euro): Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – 

Jeugd thuisploeg - niet correct spelen / FF119 (27,50 euro): Forfait 
uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd bezoekers - niet 
correct spelen, waarvan 12,50 euronaar de thuisploeg gaat.  

• FF114 (50,00 euro): Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – 
Jeugd thuisploeg - geen wedstrijdovereenkomst. / FF120 (62,50 euro): 
Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd bezoekers - 
geen wedstrijdovereenkomst, waarvan 12,50 euro naar de thuisploeg gaat.  

  

6.3. GEVAL VAN ALGEMENE OVERMACHT 

Bij een geval van algemene overmacht (crisissituatie) en in uitzonderlijke 
omstandigheden kan de RvB VB (in overleg met de RvB VV en FVWB) beslissen 
om uitzonderlijke maatregelen te nemen i.v.m. het lopende kampioenschap. 
 
Deze uitzonderlijke maatregelen hebben voorrang op de bestaande regels van 
huidig reglement, zolang deze afwijkingen minstens gepaard gaan met een 
bijzondere en afdoende motivering. 
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HOOFDSTUK 7 
KLASSEMENT 

 

7.1. KLASSEMENT JEUGDPLOEGEN, BEHALVE BIJ DE U11 2-2 (Niveau 1, 
2 en 3)  

Het klassement wordt opgesteld volgens de behaalde punten (2 punten bij 
winst, 1 punt bij verlies). Ingeval van forfait ontvangt de winnaar 2 punten, de 
ploeg die forfait geeft of oploopt krijgt 0 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, 
verkregen door de deling van de gewonnen door de verloren sets.  
 
Bij een eventuele nieuwe gelijkheid, dus van punten en setgemiddelde, wordt de 
onderlinge heen- en terugwedstrijd in acht genomen (setgemiddelde). Bij 
nieuwe gelijkheid wordt het quotiënt - verkregen door de deling van de 
gewonnen door de verloren punten in de onderlinge heen- en terugwedstrijd in 
acht genomen. Is er een tweede ronde of een eindronde dan zullen het die 
heen- en terugwedstrijden zijn, die in aanmerking komen.  
 
Wanneer het gaat om een titel en er nog steeds gelijkheid zou zijn, zal een 
testwedstrijd op een neutraal terrein worden gespeeld. Dit neutrale terrein zal 
door de jeugdcommissie worden aangeduid.  

7.2. KLASSEMENT BIJ DE U11 2-2 (Niveau 1, 2 en 3)  

Het klassement wordt opgesteld volgens de behaalde punten (3 punten bij 
winst, 2 punten bij gelijkspel, 1 punt bij verlies, 0 punten bij forfait)  
 
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, 
verkregen door de deling van de gewonnen door de verloren sets.  
 
Bij een eventuele nieuwe gelijkheid, dus van punten en setgemiddelde, wordt de 
onderlinge heen- en terugwedstrijd in acht genomen (setgemiddelde). Bij 
nieuwe gelijkheid wordt het quotiënt - verkregen door de deling van de 
gewonnen door de verloren punten in de onderlinge heen- en terugwedstrijd in 
acht genomen. Is er een tweede ronde of een eindronde dan zullen het die 
heen- en terugwedstrijden zijn, die in aanmerking komen. 
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HOOFDSTUK 8 
ADMINISTRATIE  

 

8.1. MEEDELEN VAN DE UITSLAGEN  

De wedstrijduitslagen worden online ingebracht op de website (via 
VolleyAdmin2) of via Volleyspike. Alle uitslagen zijn verplicht in te brengen vóór 
zondagavond 23.59u. Respecteer deze termijn!   

8.2. VERZENDEN VAN HET WEDSTRIJDBLAD  

Digitale wedstrijdbladen dienen dezelfde dag voor 24u opgeload te worden. 
De papieren wedstrijdbladen dienen ten laatste de eerste werkdag na de 
gespeelde wedstrijden in een voorziene omslag verzonden te worden aan:  
 

Stevens Ronny 
De Selliersstraat 72 

1930 Zaventem 
 
De jeugdwedstrijdbladen van hetzelfde weekend mogen bijeengestoken worden 
in éénzelfde envelop. Zorg er wel voor dat deze envelop voldoende gefrankeerd 
is!  
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HOOFDSTUK 9 
OVEREENKOMSTEN  

 

9.1. VERGADERINGEN  

De clubs die deelnemen aan de jeugdcompetitie dienen aanwezig te zijn op de 
"reeksindelingsbijeenkomst" in de maand mei. Op deze samenkomst worden 
immers de nodige afspraken gemaakt voor het gehele seizoen en/of de 2de 
ronde. De clubs kunnen daar ook in overleg aanpassingen vragen aan de 
voorgestelde reeksindeling.  
 
Bij afwezigheid is de boete AD 114 (25,00 euro) voorzien.  
 


