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2. ORGANISATIE VAN DE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN  

2.1. LEEFTIJDCATEGORIE - VELDAFMETING - NETHOOGTE - BALNRS.  

 

Categorie Geboren in Spelvorm Veldafmeting Nethoogte Balnr 

    Jongens Meisjes  

U19 2004 – 2005 6-tegen-6 9 x 18 m 2,43 m 2,24 m 5 

U17 2006 – 2007 6-tegen-6 9 x 18 m 2,35 m 2,18 m 5 

U15 2008 – 2009 6-tegen-6 9 x 18 m 2,24 m 2,14 m 5 

U13 2010 – 2011 4-tegen-4 7 x 14 m 2,14 m 2,10 m 5 

U11 3-3 2012 en jonger 3-tegen-3 6 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5 

U11 2-2 2012 en jonger 2-tegen-2 4,25 x 12 m 2,10 m 2,10 m 5 (*) 

(*) 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. 

2.2.2. INDELING  

De competities zijn opgesplitst in Niveau 1 en Niveau 2.  

Wanneer er op Niveau 1 meerdere reeksen zijn, wordt de indeling bepaald door lottrekking (tijdens de 

vergadering over de reeksindeling). 

Binnen iedere competitie-opbouw 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 1ste ronde kunnen verschillend zijn naargelang de competitieopbouw (zie ge-

detailleerd 2.2.6). 

Voor sommige leeftijdcategoriën zijn er uitzonderingen  met betrekking tot de niveaus: 

- Voor de U19 wordt enkel een competitie ingericht voor niveau 2, niet voor niveau 1. De kampi-

oen wordt aangeduid via een U19-toernooi in de 2e helft van het seizoen, ingericht door Volley 

Vlaams-Brabant. De winnaar van dit toernooi is de kampioen en zal Vlaams-Brabant vertegen-

woordigen op de jeugdeindronden van Volley Vlaanderen. Voor dit toernooi kunnen de clubs 1 

ploeg inschrijven. Jeugdattesten op dit toernooi worden niet toegelaten. 

- Voor de U11 3-3 wordt in de 1e ronde enkel een competitie ingericht voor niveau 1. De competi-

tie niveau 2 wordt pas ingericht vanaf de 2e ronde (zie ook hoofdstuk bijkomende inschrijvin-

gen). 

- Voor de U11 2-2 wordt ook een competitie niveau 3 ingericht.  
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2.3. WIJZE VAN SPELEN  

2.3.1. U19, U17 EN U15 (6-TEGEN-6) 

Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:  

1. de veldbezetting respecteert;  

2. een correcte attestenaanvraag doet: zie hoofdstuk 3; 

3. het spelreglement compleet toepast.   

 

Bij 6x6 (U19/U17/U15) wordt er NOOIT GEMENGD (= meisjes met jongens) gespeeld. 

 

WEDSTRIJDPROTOCOL (*Controleer altijd de meest recente Covid-19 wedstrijdprotocollen uitge-

schreven door Volley Belgium).  

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 minstens 4 sets gespeeld naar 25 punten met een minimum 2 punten verschil. 

Bij 2-2 wordt een 5e set gespeeld tot 15 punten, met 2 punten verschil. Vóór de 5de set wordt er altijd 

opnieuw getost. Van zodra er een eerste maal door een ploeg 8 punten wordt bereikt wordt er van veld 

gewisseld. 

De winnaar krijgt 3 punten, de verliezer 1 punt. Een ploeg die forfait geeft krijgt 0 punten. 

TIME-OUTS EN WISSELS  

Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs van elk 30 seconden en maximum 6 wissels. 

LIBERO  

Het spelen met één of twee libero's is enkel toegelaten bij U19, U17 en U15. De libero speelt met een 

ander kleur tenue dan de gewone spelers. Iedere set mag van libero('s) gewisseld worden. 

Pas van zodra de ploeg met minstens 7 spelers is, kan er met één libero gespeeld worden. Vanaf 8 spe-

lers is het toegestaan om met 2 libero’s te spelen. Maximum aantal spelers is 14. 

In het vak ‘Opmerkingen’ op het papieren of digitale wedstrijdblad noteer je de naam van de libero (per 

set als er wordt gespeeld met wisselende libero). 

DE OPSLAGREGEL  

Gewone regeling. 

SCHEIDSRECHTER  

De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk een officiële scheidsrechter 

aan te vragen (zie verder punt 5.1).  

COACH 
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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. 

 

 

 

  




