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We hebben de eer u uit te nodigen op deze algemene vergadering waar iedere club dient vertegenwoordigd 
te zijn door haar voorzitter EN secretaris of de bij schriftelijk mandaat gedelegeerde (lid van dezelfde club). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 

DINSDAG 25 MAART 2014 

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina 

Nicolaas Cleynaertslaan 1, 3500 Hasselt 

Aanwezigheidscontrole : 19u00 

Aanvang vergadering : 19u30 
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1. Toespraak van de voorzitter 

2. Verslag commissarissen(leden van de clubs (L-0577 Ellikom Vocelli en L-0608 Datovoc Tongeren) 

3. Goedkeuring financieel verslag 

4. Goedkeuring competitiereglement 2014 - 2015 

5. Amendementen voor het competitiereglement KLVV 

6. Voorstellen voor het competitiereglement KLVV 

AANTAL STEMMEN PER CLUB 
Elke club heeft recht op twee stemmen: één voor de voorzitter en één voor de secretaris, die beiden dus 
aanwezig dienen te zijn of vervangen zijn door een volmachthouder om deze twee stemmen te kunnen 
uitbrengen. 
 
 
VOLMACHTEN 
Verhinderde clubvoorzitters en clubsecretarissen kunnen hun stemrecht overmaken aan een V.V.B.-lid door 
middel van het hierna afgedrukte formulier. 
 

 

 
ALLE OPMERKINGEN, AANVULLINGEN, VERGETELHEDEN en/of FOUTEN in deze bundel dienen onverwijld 
medegedeeld te worden aan de Provinciale Secretaris. 
 
AMENDEMENTEN op de ingediende voorstellen kunnen tot uiterlijk 15 maart 2013 schriftelijk overgemaakt 
worden aan de Provinciale Secretaris. 
Zij dienen duidelijk te vermelden hoe de bestaande tekst dient gewijzigd te worden (nieuwe tekst 
vermelden). De amendementen mogen vergezeld zijn van een verklarende nota of een verantwoording. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
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 Stamnummer club : .........................................  
 
 Clubnaam : .........................................  
 
 

STEMMANDATERING (Voorzitter) 
 

Ondergetekende, ........................................................................................................................................................  

voorzitter van de hierboven Limburgse volleybalvereniging, draagt hierbij zijn stemrecht voor de Provinciale Algemene 

Vergadering van dinsdag 25 maart 2014 over aan: 

 
 Clublid (naam + voornaam) :  .............................................................................................................................  

 

 V.V.B.-nummer :  .............................................................................................................................  

 

Handtekening Voorzitter:  Handtekening gemandateerde: 

 
 
......................................   ....................................................  

 
 Stamnummer club : .........................................  
 
 Clubnaam : .........................................  
 
 

STEMMANDATERING (Secretaris) 
 

Ondergetekende, ........................................................................................................................................................  

secretaris van de hierboven Limburgse volleybalvereniging, draagt hierbij zijn stemrecht voor de Provinciale Algemene 

Vergadering van dinsdag 25 maart 2014 over aan: 

 
 Clublid (naam + voornaam) : ..............................................................................................................................  

 

 V.V.B.-nummer :  .............................................................................................................................  

 

Handtekening Secretaris:  Handtekening gemandateerde: 

 
 
 ......................................   ...................................................  
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Boekjaar 2012 

Begroting 
2012 

 

Boekjaar 
2013 

Begroting 
2013 

Inkomsten 
     00 Subsidies / Sponsoring 14460,89 11000,00 

 
6654,03 9500,00 

01 Intresten  296,52 500,00 
 

189,38 400,00 

02 Commissie Financiën 92,85 100,00 
 

197,15 100,00 

03 Verzekering 3640,00 3600,00 
 

3570,00 3600,00 

04 Secretariaat 3414,86 5000,00 
 

2767,22 3200,00 

05 Ontmoetingscommissie 28027,72 24850,00 
 

24131,40 23800,00 

06 Beach 0,00 1000,00 
 

820,10 
 07 Jeugdcommissie 12030,17 25300,00 

 
17162,52 11550,00 

08 Scheidsrechterscommissie 12976,45 10400,00 
 

10459,79 6300,00 

09 Communicatie 5300,00 6000,00 
 

5285,00 6000,00 

10 Reglementen en Geschillen 246,44 750,00 
 

653,99 750,00 

       
 

TOTAAL 80485,90 88500,00 
 

71890,58 65200,00 

       
       

       
Uitgaven Boekjaar 2012 

Begroting 
2012 

 

Boekjaar 
2013 

Begroting 
2013 

00 Provinciale werking 11271,53 8650,00 
 

7748,06 7450,00 

01 Investeringen/Aankopen PM PM 
 

PM PM 

02 Commissie Financiën 768,31 850,00 
 

873,59 850,00 

03 Verzekering 3630,36 3630,00 
 

3630,36 3630,00 

04 Secretariaat 6775,31 6700,00 
 

5881,30 5300,00 

05 Ontmoetingscommissie 9355,96 9300,00 
 

9462,31 7850,00 

06 Beach 400,11 1000,00 
  

500,00 

07 Jeugdcommissie 32818,12 44550,00 
 

29449,04 28550,00 

08 Scheidsrechterscommissie 8810,94 8690,00 
 

4808,48 6020,00 

09 Communicatie 2109,00 4380,00 
 

7422,06 4300,00 

10 Reglementen en Geschillen 198,50 750,00 
 

494,50 750,00 

       
 

TOTAAL 76138,14 88500,00 
 

69769,70 65200,00 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIEEL VERSLAG 2013 
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INKOMSTEN 2013 
    

INKOMSTEN 2012 

            PROVINCIALE WERKING 
    

Begroting 2013 
   

            OO11 VVB - administratieve bijdrage 2.698,53 
   

  
 

3443,25 

OO12 VVB-bijdrage lidgelden 
 

1.711,10 
     

1730,05 

OO2 Algemene vergadering 
 

1.152,00 
     

973,5 

OO3 Sponsoring 
  

100,00 
     

100 

OO31 Materialen 
         OO8 Provincie Limburg 
  

992,40 
     

7714,09 

OO9 Diverse Organisaties VVB 
       

500 

    
      6.654,03 

 
9.500,00  

   
14460,89 

    
    

       FINANCIEN 
          

            O20 Boetes 
   

176,82 
     

92,85 

O21 Boetes 
   

20,33 
      O24 Intresten 

   
189,38 

     
296,52 

    
      386,53 

 
100,00  

   
389,37 

            VERZEKERINGEN 
          

            O30 Omniumverzekering 
 

3.570,00 
     

3640,00 

     
3.570,00 

 
3.630,00  

   
3640,00 

            SECRETARIAAT 
          

            O40 Bijdrage secretariaat 
 

2.550,00 
     

2600,00 

O41 Schutblad 
         O42 Aansluitingskaarten 
  

91,40 
     

278,00 

O43 Overgangsformulieren 
       

350,00 

O45 Materialen 
         O46 Portkosten 
  

125,82 
     

186,86 

    
     2.767,22 

 
3.200,00  

   
3414,86 

            ONTMOETINGEN 
          

            O501 Inschrijvingen seniores met reserven 1.102,50 
     

1226,50 

O502 Inschrijvingen seniores zonder reserven 720,00 
     

660,00 

O503 Inschrijvingen Jeugd 
 

1.250,00 
     

1280,00 

O504 Inschrijvingen Beker van Limburg seniores 651,00 
     

675,00 

O505 Inschrijvingen Beker van Limburg Jeugd 432,00 
     

456,00 

O51 Beker van Limburg 
  

9.000,00 
     

8500,00 

O54 Boetes 
   

4.502,00 
     

6423,00 

O55 Documenten 
  

0,45 
     

3,15 

INKOMSTEN 2013 
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O551 Wedstrijdwijzigingen 
 

2.880,00 
     

3484,50 

O552 Wedstrijdbladen 
  

470,00 
     

692,00 

O553 Informatieboekjes 
  

765,00 
     

810,00 

O554 Onkostenblaadjes 
  

38,75 
     

66,25 

O555 Rotatieformulieren 
  

207,50 
     

305,00 

O556 Omslagen 
  

79,20 
     

134,32 

O56 Lidgelden + 16 jaar 
  

2.033,00 
     

3282,00 

O58 Kalenderbespreking 
        

    
  24.131,40 

 
23.800,00  

   
28027,72 

            RECREATIE 
          

            O65 Waarborgen 
         O66 Boetes 

          O67 Inschrijvingen 
         O68 Communicatiekosten 

        

            BEACH 
           

            O72 Limbubeach 
  

820,10 
      

    
        820,10 

      

            JEUGD 
           

            O92 Voltis 
   

1.551,32 
     

683,97 

O920 Steunpunttrainingen 
 

  
     

382,00 

O93 Ipjot 
   

3.419,20 
     

1914,20 

O95 Kledij 
   

3.788,00 
     

745,00 

O96 Clinics 
   

730,00 
    

Euregio 805,00 

O97 Jeugdsymposium 
         O98 Jeugdstages 
  

174,00 
      O99 Lotto 

   
7.500,00 

     
7500,00 

    
  17.162,52 

 
11.550,00  

   
12030,17 

            SCHEIDSRECHTERS 
          

            100 Boete scheidsrechterstekort 
 

 10.046,29  
     

9232,45 

1011 Boetes  
   

355,00 
     

465,00 

1012 Afwezigheden 
         1014 Km-vergoeding 
         1015 Kledij scheidsrechters 

       
3279,00 

1019 Diverse inkomsten 
         102 Inschrijvingen SR-cursus 

        103 Internationale spelregels 
        105 Homologatie 

  
58,50 

      106 Jeugdscheidsrechters 
        

     
10.459,79 

 
6.300,00  

   
12976,45 
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COMMUNICATIE 
          

            110 Communicatiekosten 
 

5.285,00 
     

5300,00 

     
5.285,00 

 
6.000,00  

   
5300,00 

            STATUTEN EN REGLEMENTEN 
         

            121 Klachtencomité 
  

501,59 
     

176,87 

122 Beroepscomité 
  

152,40 
     

69,57 

     
653,99  

 
750,00  

   
246,44 

            

            

     
71.890,58  

 
65.200,00  

   
80485,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
UITGAVEN 2013 

    
UITGAVEN 2012 

            PROVINCIALE WERKING 
    

Begroting 2013 
   

            200 Algemene Vergadering 
 

562,09 
     

515,54 

2010 RVB-DB verplaatsingen 
 

  1.758,14  
     

1483,50 

2011 Communicatiekosten 
 

572,50 
     

465,00 

2013 Materiaakl 
         204 Drukwerken 
        

248,92 

2050 Volleybalawards 
  

40,08 
     

5514,88 

206 Diverse VVB-organisaties 
 

550,00 
      207 Representatiekosten 

 
  2.194,21  

     
2043,69 

208 Regiovergaderingen 
 

  1.110,20  
      209 Diverse kosten 

  
360,84 

      2090 Tussenkomst KLVV 50-jarige clubs 600,00 
     

1000,00 

2091 KLVV-enquete 
         2092 KLVV-Jeugdsportfonds 

        2093 Ristorno's Boetes 
         

     
7.748,06  

 
7.450,00  

   
11271,53 

            FINANCIEN 
          

            220 Comitéwerking 
  

703,57 
     

644,74 

2201 Verplaatsingen 
  

129,30 
     

48,50 

221 Winbooks 
         229 Bankkosten 
        

75,07 

     
     873,59 

 
850,00  

   
768,31 

VERZEKERINGEN 
          

            230 Omniumverzekering 
 

3.630,36 
     

3630,36 

    
     3.630,36 

 
3.630,00  

   
3630,36 

            

UITGAVEN 2013 
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SECRETARIAAT 
          

            240 Comitéwerking 
  

875,19 
     

799,80 

2401 Verplaatsingen 
  

697,20 
     

645,00 

241 Huur kantoren 
  

  1.623,60  
     

1623,60 

2411 Onderhoud kantoren 
 

312,81 
     

312,76 

242 Elektriciteit 
  

186,00 
     

185,64 

243 Telefonie 
  

575,19 
     

526,61 

244 Internet 
   

544,50 
     

575,36 

245 Aansluitingskaarten 
  

78,65 
     

237,16 

246 Overgangsformulieren 
       

1440,00 

247 Bureelmaterialen 
  

177,68 
     

114,28 

249 Portkosten 
  

810,48 
     

315,10 

     
   5.881,30 

 
5.300,00  

   
6775,31 

            ONTMOETINGEN 
          

            250 Comitéwerking 
  

400,00 
     

232,50 

2501 Verplaatsingen 
  

684,18 
     

59,00 

251 Beker van Limburg 
  

3.386,30 
     

3619,56 

252 Beker D-E-F Jeugd 
  

1106,50 
     

1301,90 

2521 Beker C-Jeugd 
  

434,36 
     

682,91 

253 Eindronden 
  

657,50 
     

726,00 

254 Controle wedstrijdbladen 
 

1120,00 
     

706,92 

255 Opname wedstrijduitslagen 
        2552 Wedstrijdbladen 

  
287,98 

     
575,96 

2553 Informatieboekjes 
  

  1.242,88  
     

1075,90 

2555 Rotatieboekjes 
  

142,61 
     

375,31 

    
      9.462,31 

 
7.850,00  

   
9355,96 

            RECREATIE 
          

            260 Comitewerking 
         261 Eindhappening 
         265 Terugbetaling Waarborgen 

        266 Terugbetaling Lidgeld 
        

            BEACH 
           

            270 Comitewerking 
        

320,10 

271 Lidgelden Beach 
        

80,01 

272 Limbubeach 
         

       
500,00  

   
400,11 

            JEUGD 
           

            290 Comitéwerking 
  

730,94 
     

421,80 

2901 Verplaatsingen 
  

581,74 
     

275,00 

2913 Materiaal 
          292 Selecties 
   

7.114,11 
     

6847,70 

2921 Verplaatsingen Selecties 
 

2.658,92 
     

2269,12 
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2922 Huur zalen selecties 
 

5.786,08 
     

4760,13 

293 Vis-regio 
         

3071,07 

294 Euregiotornooi 
        

1452,38 

295 Kledij 
   

5.596,29 
      296 Ipjot 

   
4.854,38 

     
6962,58 

297 Volimpics 
        

10,50 

2971 Jeugdsymposium 
        

44,00 

2972 Clinics 
   

682,86 
     

878,50 

2973 Voltis 
   

1.367,36 
     

111,32 

2974 Steunpunttrainingen 
 

76,36 
     

3581,21 

2975 Smash op School 
        

2132,81 

    
  29.449,04 

 
28.550,00  

   
32818,12 

            SCHEIDSRECHTERS 
          

            300 Comitéwerking 
  

1.252,06 
     

1917,40 

3001 Verplaatsingen 
  

1.498,30 
     

1353,50 

301 Jeugdscheidsrechters 
 

723,38 
     

530,29 

302 Cursus 
         

29,00 

303 Waarnemingen 
  

  1.162,18  
     

1554,75 

304 Spelregels 
  

172,56 
      305 Homologatie 

         306 Drukwerk 
         307 Kledij 

         
3406,00 

    
      4.808,48 

 
6.020,00  

   
8810,94 

            COMMUNICATIE 
          

            310 Comitéwerking 
  

989,40 
     

294,00 

311 Website 
   

6.432,66 
     

1815,00 

     
   7.422,06 

 
4.300,00  

   
2109,00 

            STATUTEN EN REGLEMENTEN 
         

            320 Comitewerking 
  

352,60 
     

28,50 

321 Klachtencomité 
  

141,90 
     

170,00 

322 Beroepscomité 
  

  
      323 Cassatie 

          

     
      494,50 

 
750,00  

   
198,50 

            

            

    
  69.769,70 

 
65.200,00  

   
76138,14 
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Waarborgen 
         

 
Uitrusting 

     
6.820,75 € 

   
 

Klanten 
      

645,30 € 
   

 
Liquiditeiten 

     
25.387,34 € 

   
            
 

Totaal 
      

32.853,39 € 
   

            
 

Zichtrekening KBC 
     

1.227,72 € 
   

 
Spaarrekening KBC 

     
24.159,62 € 

   
            
            VREEMD VERMOGEN 

         
            
 

Leveranciers 
     

2.681,54 € 
   

 
Waarborgen Recreatie 

        
            
            AFSCHRIJVINGEN 

          
            
 

Aankopen 
 

Prijs 
 

Afschrijving 2013 
 

Boekwaarde 

            
 

Beamer 
  

1.542,22 € 
 

20 
   

  

 
 

Server 
  

800,00 € 
 

20 
     

 
Boekhoudprogramma 196,02 € 

 
20 

     
 

Laptop S 
  

1.033,90 € 
 

20 
     

 
Net 

  
1.126,90 € 

 
20 

     
 

Laptop J 
  

999,00 € 
 

20 
     

 
Laserprinter J 

 
194,00 € 

 
25 

     
 

Pop-up Systeem 
 

1.806,53 € 
 

25 
     

 
Volleybalawards 

 
4.025,38 € 

 
25 

     
 

Laptop F 
  

1.205,00 € 
 

20 
 

241,00 € 
 

241,00 € 

 
 

Computer B 
 

1.158,50 € 
 

20 
 

231,70 € 
 

231,70 € 

 
 

Burelen 
  

2.926,20 € 
 

10 
 

292,62 € 
 

1.755,72 € 

 
 

Bureelinrichting 
 

1.600,09 
 

10 
 

160,01 € 
 

960,05 € 

 
 

Bureel  
  

1.178,00 € 
 

10 
 

117,80 € 
 

824,60 € 

 
 

Flatscreen 
 

750,00 € 
 

20 
 

150,00 € 
 

450,00 € 

 
 

Modules MS 
 

3.025,00 € 
 

20 
 

605,00 € 
 

1.815,00 € 

 
 

Modules KDG 
 

904,48 € 
 

20 
 

180,90 € 
 

542,68 € 

 
    

  
       

 
Totaal 

  
24.471,22 € 

   
1.979,03 € 

 
6.820,75 € 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

EIGEN VERMOGN 
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PROVINCIAAL COMPETITIEREGLEMENT 

SEIZOEN  2014-2015 
 
 

I. ALGEMEEN 
 

Artikel 1: INRICHTING 

 
a. De competitie wordt ingericht door het Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond (KLVV). Zij wordt betwist volgens de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement van het KLVV en conform de Internationale Spelregels ( april 2013 27
ste

 herziene druk), behoudens de 
afwijkingen die voorzien zijn in artikel 20 van dit competitiereglement. 

 
b. De provinciale kampioenschappen seniores omvatten in het seizoen  2013-2014 volgende afdelingen: 

 
 - dames eerste provinciale : 1 reeks 
  tweede provinciale : 2 reeksen 
  derde provinciale : 2 reeksen 
  vierde provinciale : reeksen naargelang inschrijvingen 
   
 - heren eerste provinciale : 1 reeks 
  tweede provinciale : 2 reeksen 
  derde provinciale : reeksen naargelang inschrijvingen 

 
Een ploeg die in eerste en/of tweede provinciale ingeschreven is verplicht er zich toe deel te nemen aan zowel de reserven- als de 
hoofdcompetitie. Een ploeg die weigert te starten in één ervan wordt bestraft met algemeen forfait voor beide kampioenschappen. 
De competitieleider kan hier om organisatorische redenen van afzien. 
 

c. Bij inschrijving aan de kampioenschappen onderschrijft de vereniging automatisch dit reglement, de lijst met boeten, alsook de 
bepalingen vervat in de homologatiereglementen. Het werd opgesteld door het comité ontmoetingen senioren KLVV en zoals 
voorzien in het Huishoudelijk Reglement KLVV ter bekrachtiging voorgelegd aan de algemene vergadering eerste semester (AV1). 
Alle vroeger gepubliceerde reglementen betreffende de provinciale kampioenschappen worden door dit reglement vervangen. 

 
d. De inrichting valt onder de bevoegdheid van de provinciale verantwoordelijke ontmoetingen senioren, die bij alle geschillen - ook 

deze die niet voorzien zijn in dit competitiereglement - beslissingsrecht heeft. Voor uitzonderlijke, niet voorziene gevallen kan de 
verantwoordelijke ontmoetingen senioren het advies van het PC-Limburg inwinnen. 

 
e. Alle briefwisseling i.v.m. de competitie dient gestuurd naar de verantwoordelijke ontmoetingen senioren KLVV of zijn gedelegeerde. 

 
f. De reglementen betreffende spelers zijn ook van toepassing voor speelsters. 

 

Artikel 2: "DE ECHO" – KLVV WEBSITE - KALENDERBESPREKING  
 

a. Op de KLVV website “De ECHO” worden  regelmatig alle officiële berichten gepubliceerd. . 
 

b. De voorkalenders worden eind mei2014 op de KLVV website “De ECHO” gepubliceerd. Op het einde van de maand juni volgt een 
kalenderbespreking. Op deze kalenderbespreking kunnen er nog wedstrijdwijzigingen doorgevoerd worden mits akkoord van 
beide clubs. Wedstrijdwijzigingen binnen hetzelfde week-end worden op de kalenderbespreking toegestaan zonder akkoord van  
de tegenstrever indien deze niet aanwezig is op de kalenderbespreking. Na de kalenderbespreking hebben de clubs tot 30/06/ 
2014 de gelegenheid  wijzigingen door te voeren mits onderling akkoord. Na die datum, 30/06/ 2014, dienen de wedstrijdwijzigingen 
via de clubadministratie KLVV doorgevoerd te worden en wordt er voor elke wijziging administratieve kosten aangerekend.c.  
 “De ECHO” KLVV Website bevat o.a. bondsgegevens, verenigingsgegevens, sporthalgegevens, reglementen, annorama, … 

 
d. De verenigingen dienen alle gegevens betreffende hun vereniging te controleren op de KLVV website “De ECHO” en eventuele 

onjuistheden via e-mail aan de verantwoordelijke communicatie mede te delen vóór 17 mei;. Iedere club geeft een gerechtigd 
correspondent door die die naast de voorzitter en secretaris met de leden van het PC communiceert. Er wordt ook enkel  via het 
….@volleylimburg e-mailadres gecommuniceerd (vb competitie@volleylimburg).  

 
 
Artikel 3: INSCHRIJVEN - DEELNEMEN - THESAURIE 

 
a. Een vereniging kan voor de Provinciale Kampioenschappen inschrijven als ze administratief en financieel in orde is bij de VVB en het 

KLVV. 
De voor het kampioenschap ingeschreven ploegen van een vereniging die op 31 augustus administratief of financieel niet in orde is 
tegenover het KLVV worden niet tot het kampioenschap toegelaten. 
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b. Verenigingen die deelnemen aan de Nationale, Landelijke of Provinciale Competitie (1
ste

 en 2
de

 Provinciale) zowel Dames als Heren 
zijn ertoe gehouden deel te nemen aan de jeugdcompetitie ingericht door het KLVV, hetzij met minstens één ploeg in de 
leeftijdscategorieën U-19 , U-17  of U-15  , hetzij met minstens twee ploegen in de leeftijdscategorieën U-13  en/of U-11  (reguliere 
of aangepaste competitie) en dit in dezelfde sectie. 
De vereniging die aan deze verplichting niet voldoet, hetzij door niet deel te nemen, hetzij door een al dan niet gedwongen forfait 
gedurende het kampioenschap, wordt een solidariteitsbijdrage opgelegd. 
Het bedrag van deze solidariteitsbijdrage is voor een ploeg optredend in: 

- Ereafdeling : € 496,00 
- 1

ste
 Nationale : € 372,00 

- 1
ste

 Landelijke : € 372,00 
- 2

de  
Landelijke : € 248,00 

- Provinciale afdeling : € 186,00 
 

c. Alle administratieve inlichtingen en de inschrijvingen van de ploegen worden door de verantwoordelijke via de KLVV website “De 
ECHO”  doorgegeven vóór 17 mei. 
Verenigingen die op 17 mei niet zijn ingeschreven worden telefonisch aangemaand hun inschrijving uiterlijk op 22 mei doorgegeven 
te hebben via de KLVV website “De ECHO”. Voor deze laattijdige inschrijving wordt de boete O9 toegepast. Indien een vereniging 
niet heeft ingeschreven op 22 mei worden alle ploegen van die vereniging als niet ingeschreven beschouwd. Er kan dan nog alleen 
met een samengestelde ploeg in de laagste seniorenreeks ingeschreven worden (zie art. 5.l. samengestelde ploegen). 

 

d. Door de persoonlijke toegangscode te gebruiken verbindt de secretaris of de voorzitter of een bevoegde persoon van de vereniging 
zich te houden aan de opgegeven richtlijnen op de KLVV website De ECHO”. 

 

e. Indien bepaalde jeugdreeksen in twee ronden moeten gespeeld worden, verbinden de verenigingen die jeugdploegen inschrijven in 
een bepaalde leeftijdscategorie zich er toe door hun eerste inschrijving met minstens evenveel jeugdploegen deel te nemen aan de 
tweede ronde. Voor elke ploeg in mindering wordt de boete F7 toegepast. 

 

f. Door haar inschrijving verplicht de vereniging zich er toe om haar ploegen in te schrijven in die reeksen waarin ze door de 
eindrangschikking en de eindronden van het voorbije seizoen werden voorbestemd. 

 

Wanneer een vereniging één van haar ploegen niet meer inschrijft voor de nieuwe competitie, heeft dit geen gevolgen voor de 
inschrijving van haar andere ploegen. 
Een vereniging die één van haar ploegen niet wenst in te schrijven in de haar toegewezen provinciale reeks (uitgezonderd de laagste) 
kan een ploeg enkel opnieuw inschrijven in de laagste reeks met de beperking dat deze ploeg het eerstvolgende competitieseizoen niet 
kan promoveren. In de rangschikking wordt dit genoteerd door middel van een (*) asterisk bij de ploegnaam. 

 

g. Het terugtrekken van een ploeg uit competitie na de inschrijvingsdatum wordt beschouwd als het geven van een algemeen forfait. 
 

1. Is het algemeen forfait gegeven vóór 30/06/ 2013 maar na de kalenderbespreking dan wordt de boete F1 toegepast EN de 
eventuele bijkomende ploeg(en) van de betrokken vereniging is/zijn dan verplicht de vrijgekomen plaats(en) in de hogere 
reeks(en) in te nemen. 

 
2. Is het algemeen forfait gegeven op of na 30/06/ 2013  maar vóór aanvang van het eerste competitieweekend, dan wordt de 

boete F2 toegepast EN de eventuele bijkomende ploeg(en) van de forfait gevende club is/zijn verplicht de vrijgekomen 
plaats(en) in de hogere reeks(en) in te nemen. Indien er geen bijkomende ploegen werden ingeschreven kan er ook geen 
laattijdige inschrijving in de laagste reeks aanvaard worden. De betrokken vereniging heeft dan alleen de mogelijkheid een 
samengestelde ploeg in te schrijven (zie art. 5.l. samengestelde ploegen). 

 
3. Is het algemene forfait gegeven tijdens of na het eerste competitieweekend dan is de boete: 

F4 :  € 400 voor een ploeg in eerste provinciale 
F5 :  € 300 voor een ploeg in tweede provinciale 
F6 : € 250 voor een ploeg in derde of vierde provinciale 

 

Artikel 4: LEEFTIJDSCATEGORIEËN 
 

Voor het seizoen  2013-2014 worden de spelers ingedeeld in volgende categorieën: 
 

- Senioren geboren in :  1995 en vroeger 
- Provinciale U-19  geboren in :  1996-1997-6 
- Provinciale U-17  geboren in :  1998-1999 
- Provinciale U-15  geboren in :  2000-2001 
- Provinciale U-13  geboren in :  2002-2003 
- Provinciale U-11  geboren in :  2004-2005 

 

- Gewestelijke U-19  geboren in :  1995-1996-1997 
- Gewestelijke U-17  geboren in :  1997-1998-1999 
- Gewestelijke U-15  geboren in :    1999-2000-2001 
- Gewestelijke U-13  geboren in :  2001-2002-2003 
- Gewestelijke U-11  geboren in :  2003-2004-2005 
- Gewestelijke U-9  geboren in :   2006 en later 
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Artikel 5: BIJKOMENDE PLOEGEN - DEELNEMERSLIJSTEN - SAMENGESTELDE PLOEGEN 
 

a. Een vereniging kan meerdere ploegen van dezelfde sectie inschrijven voor de provinciale competitie zonder daarbij evenwel de 
volgende maxima te overschrijden: 

 
- 1

ste
 provinciale (dames en heren) : 1 ploeg 

- 2
de

 provinciale (dames en heren) : 2 ploegen 
- 3

de
 provinciale dames : 2 ploegen 

- 3
de

 provinciale heren : onbeperkt 
- 4

de
 provinciale dames : onbeperkt 

 
In 2

de 
provinciale en in 3

de
 provinciale dames mogen deze ploegen echter niet in dezelfde reeks ingedeeld worden (één in de A-reeks, 

de andere in de B-reeks). 
In de laagste provinciale reeksen (3

de
 provinciale heren en 4

de
 provinciale dames) kunnen meerdere ploegen van een vereniging in 

een zelfde reeks worden ingedeeld. 
Zij betwisten hun wedstrijden tegen elkaar op de eerste competitieweekends van de heen- en de terugronde. 
Een kalenderwijziging voor deze wedstrijden is in dit geval niet mogelijk. 

 
b. Elke vereniging dient al haar seniorspelers van al haar ploeg(en) (ook de ploegen die deelnemen aan de nationale of landelijke 

competitie), alsook hun coaches,in te geven op de website van de VVB en dit ten laatste op 15 augustus  2013. 
 De ploegen worden aangeduid met de letters A, B, C, … volgens hun plaats in de competitie. 
 Voor elke in de provinciale reeksen spelende ploeg moeten er minstens 8 (acht) spelers opgegeven worden. Dit aantal wordt 
gedurende het volledige seizoen behouden. Indien een vereniging onvoldoende seniorspelers heeft om dit aantal per ploeg te 
bereiken, moet ze het tekort aanvullen met jeugdspelers uit de jeugdcategorieën U-19   of  U-17 . Alle opgegeven spelers per ploeg 
zijn de kernspelers van die ploeg. Kernspelers kunnen nooit op de deelnemerslijsten van twee verschillende ploegen voorkomen. Zij 
kunnen enkel definitief van een lijst verwijderd worden door toevoeging aan een deelnemerslijst van een hogere competitiereeks. 

 
c. Een deelnemerslijst is een lijst met een nominatieve opsomming van alle speelgerechtigde kernspelers (dames ofwel heren) van de 

vereniging, evenals de dienstdoende coaches. De spelers dienen daarenboven per ploeg te worden opgedeeld. Een unieke code, die 
verandert bij elke wijziging, wordt beschouwd als validatie van de deelnemerslijst. 

 
De deelnemerslijsten kunnen via de KLVV website “De ECHO”  afgedrukt worden vanaf 20 augustus  2014. 
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 en boete O26 wordt 
toegepast. De competitieleider kan waar nodig een forfait uitspreken. 
Tijdens de competitie kan een vereniging in de seniorcompetitie jeugdspelers opstellen die niet op de deelnemerslijst van de seniors 
staan. Hiervoor moet de jeugddeelnemerslijst (zie jeugdcompetitie - reglement) worden voorgelegd aan de scheidsrechter. 

 

 
Het ontbreken van een geldige deelnemerslijst en eventueel een jeugddeelnemerslijst wordt door de scheidsrechter genoteerd op 
het wedstrijdblad in het vak ‘Opmerkingen’. 

 

 
 

d.  Wijziging van deelnemerslijsten 
 

1. Welke wijzigingen? 
- na aansluiting van een nieuw lid, indien vermeld in de VVB-ledenlijst 
- bij overgang van een seniorspeler naar een hogere competitiereeks 
- bij aanvulling van het aantal vereiste kernspelers per ploeg 
- bij overgang van een gewestelijke jeugdspeler naar een provinciale jeugdploeg 

 
2. Hoe wijzigen? 

Alle wijzigingen aan (jeugd)deelnemerslijsten dienen onmiddellijk doorgegeven te worden via clubadministratie (VVB-site voor 
competitie; KLVV website “De ECHO” voor provinciale beker). 
Hierna kan de gewijzigde deelnemerslijst uitgeprint worden. 
Bij een automatische wijziging door het comité ontmoetingen (senioren en/of jeugd) wordt een bericht van wijziging aan de 
clubverantwoordelijken gestuurd zodat zij de vernieuwde lijst(en) kunnen uitprinten. 

 
e. Elke aangesloten speler mag enkel deelnemen aan de wedstrijd als hij/zij voorkomt op de (jeugd)deelnemerslijst. Elke overtreding 

hieromtrent wordt bestraft met forfait en de daaraan verbonden boete (zie art. 13). 
 

f. Seniorspelers van een bepaalde ploeg mogen onbeperkt spelen in hun eigen ploeg en in de reservenwedstrijd van een ploeg in een 
hogere competitiereeks. Zij mogen per seizoen 3 x (driemaal) in de hoofdwedstrijd 
spelen met een ploeg die in een hogere competitiereeks speelt (= vlotten). 
Vanaf de volgende maal dat deze speler effectief opgesteld wordt, behoort hij tot de spelers van de hoogst spelende ploeg waarin hij 
opgesteld werd, tot einde seizoen. De deelnemerslijst wordt aangepast aan de nieuwe ploegsamenstelling. 
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g. Een seniorspeler kan tijdens het seizoen enkel overgaan naar een hoger spelende ploeg van dezelfde vereniging. 
h. Een jeugdspeler, 

 

- niet vermeld als kernspeler, 
mag onbeperkt deelnemen aan de wedstrijden van de seniorploeg(en) van zijn vereniging; hij wordt, zelfs na meerdere 
deelnames met één (of meerdere) seniorploeg (en) van zijn vereniging, niet toegevoegd aan de deelnemerslijst met de 
kernspelers van die ploeg. 

 

- vermeld als kernspeler, 
mag onbeperkt deelnemen aan de wedstrijden van de seniorploeg(en) van zijn vereniging indien deze ploeg(en) van een hogere 
competitiereeks is (zijn) als degene waarin hij (zij) is aangeduid als kernspeler. 

 

i. Wanneer er na de wedstrijd vastgesteld wordt dat een speler onrechtmatig aan de wedstrijd heeft deelgenomen, zal zijn ploeg deze 
wedstrijd met forfait verliezen en wordt de voorziene boete F8, F9 of F10 toegepast. 

 

j. Een speler, die op de deelnemerslijst ingedeeld wordt in een ploeg van landelijk of nationaal niveau, kan onmogelijk aantreden voor 
een provinciale seniorsploeg.  

 

k. Voor de reservenwedstrijden kunnen twee verenigingen één ploeg samenstellen. De spelers voor deze ploeg worden toegevoegd 
aan de deelnemerslijst van de ploeg die bij de inschrijving wordt vermeld. 

 

l. In de laagste provinciale reeks kunnen twee verenigingen één samengestelde seniorploeg inschrijven. 
 

1. De vereniging meldt op het inschrijvingsformulier dat zij met een samengestelde ploeg wenst te spelen. 
 

2. Alle spelers moeten aangesloten zijn bij de VVB en blijven aangesloten bij hun vereniging van oorsprong. 
 

3. De nieuw gevormde ploeg speelt onder  de naam van de vereniging die bij inschrijving vermeld wordt. 
 

4. Deze vereniging doet de administratie zoals kalenderwijzigingen, uitslagmelding, enz.… 
 

5. De deelnemerslijst van deze ploeg dient uiterlijk op 15 augustus via de officiële website van de VVB ingediend te worden. Deze 
deelnemerslijsten worden gevalideerd zoals omschreven in 5.c.  

 

6. De spelers, die op deze lijst vermeld zijn, mogen niet spelen in een andere ploeg van hun vereniging. 
 

7. In deze samenstelling kan deze ploeg geen kampioen spelen, niet deelnemen aan een eindronde en niet stijgen naar een hogere 
reeks. 

 
 

 Seniorspelers die niet op de deelnemerslijst voorkomen, zijn niet speelgerechtigd (zie art. 5.e.). 

 Kernspelers van een ploeg uit een hogere competitiereeks kunnen nooit spelen bij een ploeg uit een lagere 
competitiereeks (zie art. 5f.). 

 Kernspelers van een ploeg uit een lagere competitiereeks die spelen voor een ploeg uit een hogere 
competitiereeks, dienen door de scheidsrechter genoteerd te worden in het vak opmerkingen van het 
wedstrijdblad (zie art. 5f.), behalve jeugdspelers (zie art. 5.h.). 

 Een speler, die op de deelnemerslijst ingedeeld wordt in een ploeg van landelijk of nationaal niveau, kan 
onmogelijk aantreden voor een provinciale seniorsploeg (art. 5j.).  

 Jeugdspelers die niet op de deelnemerslijst en niet op de jeugddeelnemerslijst voorkomen zijn niet 
speelgerechtigd. 

 
Artikel 6: DEELNEMEN VAN PERSONEN AAN WEDSTRIJDEN 

 
a. Enkel personen aangesloten bij de VVB of AIF kunnen genoteerd worden op het wedstrijdblad, als coach, assistent-coach, dokter, 

verzorger, markeerder, terreinafgevaardigde of als speler indien deze laatste voorkomt op een deelnemerslijst. Elke persoon die zich 
in de neutrale zone bevindt, wordt ambtshalve vermeld op het wedstrijdblad.  
Onrechtmatige deelname aan een wedstrijd leidt ambtshalve: 
- voor spelers: tot forfaitverlies met de daarvoor voorziene boete F8, F9 of F10; 
- voor andere deelnemers ingeschreven op het wedstrijdblad: tot de voorziene boete O14. 

 

b. De ploegen moeten bij officiële wedstrijden (reservenwedstrijden inbegrepen) aantreden in gelijkvormige kledij. (Internationale 
spelregels - art. 4.3.) 

 

c. Documenten nodig voor deelname aan een wedstrijd 
 

Al de hieronder vernoemde documenten moeten, vergezeld van een degelijk ingevuld wedstrijdblad, 25 minuten vóór aanvang van 
de wedstrijd ter beschikking liggen van de scheidsrechter(s). 

 

1. Deelnemerslijsten (zie art. 5.c.) 
1.1. Deelnemerslijst (van de seniorcompetitie) 

De recentste deelnemerslijst moet altijd ter beschikking zijn. De spelers die op deze lijst voorkomen zijn lid van de VVB. 
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1.2. Jeugddeelnemerslijst 
De recentste jeugddeelnemerslijst moet ter beschikking zijn indien een jeugdspeler, die niet voorkomt op de 
deelnemerslijst van de seniorcompetitie, ingeschreven wordt op een wedstrijdblad. De spelers die op deze lijst 
voorkomen zijn lid van de 
 VVB. 

 
2. Vergunning 

De vergunning dient als vereenzelviging en als bijkomend bewijs van aansluiting bij de VVB. Vergunningen zonder foto zijn 
ongeldig. 
Het ontbreken van een vergunning wordt bestraft met de boete O8. Het ontbreken van de vergunning wordt alleen en eenmalig 
zonder boete toegelaten tijdens het weekend volgend op de aansluiting van een nieuwe speler. 
Indien de vergunning ontbreekt kan men enkel deelnemen aan de wedstrijd mits voorlegging van zijn identiteitskaart of een 
persoonlijk officieel document met pasfoto. 

 

De scheidsrechter dient eventuele verschillen, tussen de gegevens op een deelnemerslijst met de vergunning en/of het 
identiteitsbewijs van een deelnemer, te vermelden op het wedstrijdblad (vak opmerkingen). 

 
3. Vereenzelvigingbewijs  

Officiëlen kunnen slechts een functie uitoefenen indien zij in het bezit zijn van een vergunning. 
Een persoon, die op het wedstrijdblad vermeld staat als ‘dokter,’ moet zich daarenboven in die hoedanigheid kunnen 
vereenzelvigen. 
Bij het ontbreken van een vergunning volgt een boete en kan de functie slechts uitgeoefend worden mits voorlegging van zijn 
identiteitskaart of een persoonlijk officieel document met pasfoto. 

 
4. Coachlicentie 

De coach kan tijdens de officiële wedstrijd vervangen worden door de assistent-coach. 
Indien de coach in functie niet op de deelnemerslijst voorkomt, wordt dit door de scheidsrechter op het wedstrijdblad in het vak 
opmerkingen vermeld. Het optreden van een coach die niet voorkomt op de deelnemerslijst, maar aangesloten bij de VVB of 
AIF, is per vereniging vijfmaal per seizoen toegestaan. Alle volgende inbreuken op deze regel zullen beboet worden. O3A 

 
5. Identiteitsbewijs 

Bij een eventueel ontbreken van een geldige vergunning is een identiteitskaart of een officieel document met pasfoto vereist. 
 

Officieel = Document afgeleverd door hetzij de nationale, zowel burgerlijke als militaire, landelijke of gemeentelijke overheid. 
 

6. Een vereniging kan via haar kapitein aan de scheidsrechter identiteitscontrole vragen vóór, tussen 2 sets of na de wedstrijd. Bij 
verstrekking van valse informatie of het plegen van bedrog wordt door de verantwoordelijke ontmoetingen forfait toegepast. 

 

VOORWAARDEN OM TE SPELEN IN DE PROVINCIALE SENIORSCOMPETITIE 
 

1. Volledig in orde 
 

 Seniors : op deelnemerslijst + vergunning  
 

 Jeugd : op deelnemerslijst + vergunning 
  op jeugddeelnemerslijst + vergunning 
 
 

 
2. In orde – met vermelding 

 
 Seniors : op deelnemerslijst + identiteitsbewijs - geen vergunning 
 
 Jeugd : op deelnemerslijst + identiteitsbewijs - geen vergunning 
  op jeugddeelnemerslijst + identiteitsbewijs - geen vergunning 

 
 

DE SCHEIDSRECHTER NOTEERT DE ONTBREKENDE DOCUMENTEN OF TEKORTKOMINGEN ZODAT DE VOORZIENE SANCTIES 
KUNNEN TOEGEPAST WORDEN. 

 
d. Vreemde spelers 

Er kunnen in totaal maximum 3 (drie) spelers met nationaliteit van landen die geen lid zijn van de E.U. en EFTA-landen*op het 
wedstrijdblad ingeschreven worden. Bij niet naleving wordt forfait toegepast. 
De aansluitingsnummers van de vreemde spelers op het wedstrijdblad worden onderlijnd. 
* De EFTA (European Free Trade Association, de Europese Vrijhandelsassociatie) bestaat uit de volgende landen:  IJsland, 
Liechtenstein,    

       Noorwegen,Zwitserland. 
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e. Optreden voor andere verenigingen 

Met uitzondering van hetgeen is gesteld onder 5.k. en 5.l. is iedere geschreven overeenkomst tussen verenigingen die een 
seniorspeler de toelating geeft om bij een andere vereniging een officiële wedstrijd te spelen nietig op straffe van forfait en 
disciplinaire maatregelen tegenover de overtreders. 
Verandert een speler tijdens het kampioenschap van vereniging, bijvoorbeeld als gevolg van een laattijdige transfer, mag hij slechts 
voor zijn nieuwe vereniging aantreden indien hij met zijn oude vereniging in datzelfde kampioenschap nog niet speelde in een 
hoofdwedstrijd. 
Wanneer een vereniging algemeen forfait of ontslag geeft, ook in de lopende competitie en er kan geen andere speelgelegenheid 
geboden worden in dezelfde leeftijdscategorie, kan een speler een overgang bekomen naar een vereniging van zijn keuze. 

 
f. Controle wedstrijdblad 

Het comité ontmoetingen senioren kijkt de wedstrijdbladen na. 
Bij twijfel kan men steeds binnen de week schriftelijk contact nemen met de verantwoordelijke Ontmoetingen senioren voor een 
bijkomende controle van het wedstrijdblad. 

 

Artikel 7: HOMOLOGATIE 
 

a. Alle wedstrijden van het kampioenschap dienen verplicht gespeeld te worden op de plaats dag en uur, zoals aangeduid op de KLVV-
website “De ECHO”. 
Deze verplichting vervalt bij een toegestane wedstrijdwijziging. 
Alle wedstrijden dienen op een, overeenkomstig de voorschriften van de reeks, gehomologeerd terrein gespeeld te worden. 

 
b. Het homologatiebewijs dient vóór aanvang van de wedstrijd ter beschikking te zijn van de scheidsrechter. Een afschrift kan bij de 

homologatieverantwoordelijke bekomen worden. 
 

c. Het betreden van de speelruimte met schoeisel dat sporen nalaat op de vloer is verboden. 
Gekleurde of zwarte zolen zijn toegelaten als na controle blijkt dat dit indoorschoeisel geen sporen nalaat of dat er onder de zool van 
het schoeisel de tekst "INDOOR" of "NON-MARKING" staat. Indien dit niet zo is, legt de scheidsrechter de spe(e)l(st)er een verbod op 
om de speelruimte te betreden. De controle van het schoeisel dient te gebeuren in aanwezigheid van de scheidsrechter en de 
verantwoordelijke van de zaal. 

 
 

Artikel 8: OFFICIEEL AANVANGSUUR 
 

a. Aanvangsuren van de hoofdwedstrijden: 
 

- zonder reserven: 
 Zaterdag : tussen 10.00 u. en 20.30 u. 
 zondag : tussen 10.00 u. en 18.30 u. 
 

- met reserven: 
 Zaterdag : tussen 11.30 u. en 20.30 u. 
 zondag : tussen 11.30 u. en 18.30 u. 

 

Aanvangsuren jeugdwedstrijden : Zie deel II : Jeugdcompetitie 

 
Afwijkingen aan deze uren, vrijdagavond- of midweekwedstrijden zijn toegelaten mits wederzijdse toestemming van beide 
verenigingen. De verantwoordelijke ontmoetingen senioren wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

 
b. Het uur vermeld in de officiële kalender, inclusief de goedgekeurde wijzigingen, geldt als officieel aanvangsuur van de hoofdwedstrijd 

tenzij het terrein bezet is door een andere officiële wedstrijd. 
 

c. Artikel 8.b. is alleen van kracht wanneer de thuisploeg het bewijs levert dat tussen twee opeenvolgende hoofdwedstrijden minstens 
90 minuten voorzien werden. Voor reeksen met reserven wordt dit 3 uur. 

 
d. In 1

ste
 en 2

de
 provinciale Dames en Heren wordt verplicht met reservenwedstrijden gespeeld. 

De reservenwedstrijd begint 1.30 u. vóór de hoofdwedstrijd en wordt gespeeld naar drie sets tot 25 punten, met een minimum 
verschil van twee punten. De reservenwedstrijd wordt steeds volledig uitgespeeld. 

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

aanvangsuur. 
 

f. Het terrein dient 15 minuten vóór het officiële aanvangsuur speelklaar te zijn. Indien dit niet mogelijk is omdat een voorgaande 
wedstrijd uitgelopen is, dient een periode van 25 minuten tussen de twee wedstrijden voorzien te worden om een opwarming 
mogelijk te maken. 

 
g. Wanneer op het officiële aanvangsuur het terrein, spelers of materiaal niet klaar zijn zal de scheidsrechter dit noteren op het 



BUNDEL AV1 Jaargang 55 - Seizoen 2013-2014 - - 17 - 

wedstrijdblad (vak opmerkingen). 
Tot 15 minuten na het officieel aanvangsuur (rekening houdend met art. 8.f.) kan de wedstrijd alsnog plaatsvinden onder 
voorbehoud van mogelijkheid tot forfait, uit te spreken door de verantwoordelijke ontmoetingen senioren 

 
h. In geval van één of meer onderbreking(en) van een wedstrijd met een totale duur van meer dan 60 minuten dient de wedstrijd 

opnieuw gespeeld te worden op een tijdstip vastgelegd door de verantwoordelijke ontmoetingen senioren in samenspraak met 
beide ploegen. 

 

i. Geen enkel uitstel kan ingeroepen worden omwille van de staat van de wegen, mist, ijzel, sneeuw, enz.…. Indien een vereniging zich 
niet met eigen middelen kan verplaatsen dient zij gebruik te maken van het openbaar vervoer. De vertraging of opschorting hiervan 
kan als enige geldige reden ingeroepen worden, mits aflevering van een officieel attest. 

 

j. Over alle gevallen van overmacht, waarvan de omstandigheden binnen de vijf kalenderdagen vanaf de wedstrijddatum aan de 
verantwoordelijke ontmoetingen senioren dienen bekend te zijn, zal door deze laatste een beslissing genomen worden. 

 

k. De verantwoordelijke ontmoetingen senioren kan algemeen of gedeeltelijk uitstel van de wedstrijden tijdens een weekend 
afkondigen voor veralgemeende slechte weersomstandigheden, stakingen, enz.…. 
In dit geval stelt dit comité zelf een nieuwe datum voor. 

 
 

Artikel 9:  WEDSTRIJDWIJZIGINGEN (Geldend voor competitie- en bekerwedstrijden in seniors- en jeugdreeksen) 
 

a. Algemeen 
 

1. Alle wedstrijdwijzigingen (jeugd en seniors) dienen aan het KLVV gemeld te worden. Voor wedstrijden die zonder uitdrukkelijke 
toelating van de verantwoordelijke ontmoetingen jeugd/senioren doorgaan op een ander tijdstip, plaats en/of terrein dan 
voorzien, wordt forfait toegepast voor beide ploegen. 

 

2. Een wijziging kan enkel via de KLVV-website “De ECHO” door een daartoe gemachtigde persoon (voorzitter, secretaris, gerechtigd 
correspondent of een gemachtigd vervanger) aangevraagd worden. 

 

3. De vereniging die een wijziging aanvraagt, dient de reden van de wijziging te vermelden bij aanvraag. Ze moet het bewijs van de 
aangehaalde reden kunnen voorleggen indien erom gevraagd wordt.  

 

4. Ingeval van overmacht, te beoordelen door de verantwoordelijke ontmoetingen jeugd/senioren, kan een wedstrijd steeds 
verplaatst worden. 

 

5. Alleen na bevestiging door de verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen aan beide partijen worden de wijzigingen definitief, mits een 
strikte opvolging van de voorgeschreven procedure. 

 

6. Indien door beide ploegen geen geschikte datum kan worden vastgesteld, dan zal de verantwoordelijke ontmoetingen 
jeugd/senioren een datum en plaats opleggen. 
De kosten hieraan verbonden, worden gedragen door beide ploegen. 

 

7. Wordt het bewijs geleverd dat valse verklaringen en/of onechte gegevens aan de basis liggen van het tot stand komen van een 
akkoord, dan wordt de in gebreke zijnde ploeg bestraft met forfait. 

 

8. Alle wijzigingen worden gepubliceerd via de  KLVV website “De ECHO”. 
 

b. Algemene dag- en/of uurwijziging 
 

1. Algemene dag- en/of uurwijzigingen gedurende de competitie worden toegestaan indien deze tijdens de heenronde minstens 21 
(eenentwintig) kalenderdagen vóór de eerstvolgende thuiswedstrijd aangevraagd worden bij de verantwoordelijke 
wedstrijdwijzigingen via de KLVV website “De ECHO” . 

 

2. Deze algemene wijziging zal door de vereniging in kwestie minstens 21 (eenentwintig) kalenderdagen vóór de wedstrijd schriftelijk 
of via e-mail meegedeeld worden aan alle ploegen van de betrokken reeks welke de verplaatsing naar haar nog moeten maken. 

 

3. Voor een algemene dag- en/of uurwijziging wordt een eenmalige administratieve bijdrage van € 10,00 aangerekend. 
 

c. Zaalwijziging 
 

1. Een thuisploeg die niet over haar zaal kan beschikken, dient maatregelen te nemen teneinde over een ander gehomologeerde zaal 
te beschikken, zo niet dient de wedstrijd te worden betwist bij de tegenstrever. Indien de tegenstrever niet kan beschikken over 
zijn zaal, zal de verantwoordelijke ontmoetingen jeugd/senioren bepalen waar de wedstrijd zal doorgaan. 

 

2. Bij een zaalwijziging dient de bezoekende ploeg minstens 7 (zeven) kalenderdagen op voorhand, telefonisch en via e-mail, door de 
thuisploeg verwittigd te worden. Tegelijkertijd dient de verantwoordelijke ontmoetingen jeugd/senioren en het PSC (via de 
verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen) via dezelfde weg verwittigd te worden. 

 

3. Indien een zaalwijziging ook een dag- en/of uurwijziging met zich meebrengt is artikel 9.d. van toepassing. 
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4. De onbeschikbaarheid van een zaal op het voorziene tijdstip (dag, uur) moet door de thuisploeg gerechtvaardigd worden met een 
     officieel attest. 

 
d. Eenmalige dag - en/of uurwijziging 

 

1. Een vereniging kan een eenmalige dag- en/of uurwijziging aanvragen.  
Hiervoor is steeds het akkoord van de tegenstrever nodig opdat beide partijen op de hoogte zouden zijn van de voorgestelde 
wijziging. 

 

2. Een aanvraag ingediend door de thuisploeg m.b.t. wijziging van dag en/of uur wordt in principe goedgekeurd door de 
verantwoordelijke ontmoetingen jeugd/senioren indien het oorspronkelijke weekend behouden wordt. 

 

3. De tegenpartij kan de voorgestelde wijziging enkel afwijzen mits voorlegging van een gefundeerd bewijs. 
 
4. De aanvraag dient minstens 21 kalenderdagen vóór de wedstrijddatum bij de verantwoordelijke wijzigingen toe te komen. 

Voor alle jeugdwedstrijden waarvoor geen officiële scheidsrechter wordt aangeduid, dient de aanvraag tot wijziging minstens 10 
dagen vóór de wedstrijddatum bij de verantwoordelijke wijzigingen toe te komen. 
Na bevestiging van deze aanvraag wordt automatisch een e-mail gestuurd naar de verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen, de 
aanvrager en de tegenpartij. 
De tegenstrever mailt binnen de vijf dagen dezelfde mail via de optie "Allen beantwoorden" met vermelding "Akkoord" of "Niet 
akkoord" door naar de aanvrager en naar de verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen. Indien geen antwoord binnen de 10 
kalenderdagen, vanaf de postdatum, wordt de aanvraag als akkoord beschouwd. 
Bij “Niet Akkoord” dient de tegenpartij steeds de reden weer te geven waarom hij/zij de wijziging weigert. 
Uit onderling respect dienen de vooropgestelde termijnen nageleefd te worden. Een ongegronde nalatigheid zal dan ook 
administratief beboet worden (O32 – O33). 

 

5. Na goedkeuring stuurt de verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen een e-mail (met vraag tot leesbevestiging als bewijs) naar de 
betrokken verenigingen en de verantwoordelijke PSC. 
De verantwoordelijken ontmoetingen jeugd/senioren en communicatie worden in kennis gesteld. 

 

6. Voor elke wijziging van een competitie- of bekerwedstrijd (9.c. en 9.d.) wordt € 10,00 administratieve bijdrage aangerekend, 
behalve voor deze door de verantwoordelijke ontmoetingen jeugd/senioren opgelegd. De eenmalige wijzigingen zijn gratis voor de 
jeugdwedstrijden zonder officiële scheidsrechter. 

 
 

Artikel 10: HET WEDSTRIJDBLAD - UITSLAGEN 
 

a. De thuisploeg dient te zorgen voor een Internationaal Wedstrijdblad, op te maken in minimaal 2 (twee) exemplaren 
(verantwoordelijke wedstrijdbladen en bezoeker) voor hoofdwedstrijden in reeksen waar een markeerder verplicht is (zie artikel 
12.a.). 

 

Voor reeksen waar geen markeerder verplicht is en voor de reservenwedstrijden dient de thuisploeg 1 (één) vereenvoudigd 
Provinciaal Wedstrijdblad (verantwoordelijke wedstrijdbladen) op te maken (A4 formulier te downloaden vanaf de KLVV-website “De 
ECHO”). 

 

De code van de deelnemerslijst wordt op het wedstrijdblad ingevuld in de hoofding bovenaan de deelnemerslijst. 
Wordt ook een jeugddeelnemerslijst voorgelegd dan dient de code hiervan in het vak opmerkingen te worden genoteerd. 

 

De namen van de spelers en officiëlen worden vóór de wedstrijd in drukletters ingevuld op alle exemplaren in dezelfde volgorde als 
op de deelnemerslijst. Het shirtnummer van de kapitein wordt omcirkeld. 

 

Zelfklevers met de namen van de spelers mogen enkel gebruikt worden indien deze klevers dezelfde afmetingen hebben van de 
ruimte voorzien voor het inschrijven van de namen van spelers, dezelfde indeling hebben en niet meer dan 12 (twaalf) namen 
bevatten.  

 

De hoofding van het wedstrijdblad wordt volledig ingevuld door de thuisploeg met de juiste en volledige naam van beide ploegen. 
 

Op het opstellingsbriefje wordt door de coach het nummer van de kapitein op het terrein aangeduid vooraleer dit briefje af te geven 
aan de markeertafel. Indien er geen markeerder voorzien is, wordt het opstellingsbriefje aan de scheidsrechter afgegeven. 

 

b. Het wedstrijdblad dient door de thuisploeg in een  voldoende gefrankeerde briefomslag,  verzonden te worden naar de 
verantwoordelijke wedstrijdbladen. Het adres van de verantwoordelijke wedstrijdbladen vindt men terug op de KLVV website “De 
ECHO”. 
De wedstrijdbladen dienen ten laatste op woensdagmiddag volgend op de wedstrijd ter bestemming te zijn.  

  

Het onkostenstrookje van de scheidsrechter dient links boven en op de voorzijde van het wedstrijdblad vastgeniet te worden. 
 

Het wedstrijdblad dient voor verzending zodanig geplooid dat het wedstrijdnummer onmiddellijk kan worden afgelezen.  
 

In geval van onregelmatigheden, bij uitsluitingen (gele en rode kaart samen) of incidenten kan de scheidsrechter het wedstrijdblad 
meenemen voor het opmaken van zijn omstandig wedstrijdverslag. De scheidsrechter vermeldt dit "meenemen" in het vak 
"opmerkingen". 

 

c. Alle wedstrijduitslagen dienen door de thuisploeg te worden ingegeven op de KLVV-website “De ECHO”. 
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 1. ploegen die op zaterdag spelen: dezelfde dag, uiterlijk de zondag nadien vóór 12u00. 
 

 2. ploegen die op zondag spelen: dezelfde dag, uiterlijk om 21u00. 
  De uitslagen van wedstrijden die op dat ogenblik nog bezig zijn, dienen dezelfde dag vóór 
  middernacht ingegeven te zijn. 

 

3. ploegen die op een weekdag spelen : zo snel mogelijk na de wedstrijd. 
 

Bij eventuele website problemen moeten de uitslagen gemaild worden naar: competitie@volleylimburg.be  
 
 

d. Bij niet verwittigd forfait moet de scheidsrechter of de aanwezige vereniging het wedstrijdblad invullen en behoorlijk laten 
ondertekenen door de aanwezige vereniging. De aanwezige vereniging is verantwoordelijk voor het overmaken van het 
wedstrijdblad aan de verantwoordelijke wedstrijdbladen. 

 

e. Iedere kwetsuur, hoe klein ook, zelfs een schaafwonde, dient door de scheidsrechter op het wedstrijdblad vermeld teneinde de 
rechten van de gekwetste speler ten overstaan van de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren. 

 
 

f. De scheidsrechter is verplicht een voorbehoud, gemaakt door de kapitein van een ploeg vóór of tijdens de wedstrijd, te vermelden 
op het wedstrijdblad als de kapitein hierom vraagt. Het tijdstip van het gemaakte voorbehoud dient hierbij zeker vermeld te worden. 
Alle voorvallen of ongeregeldheden in verband met de administratie, spelregels en competitiereglementen vóór of tijdens de 
wedstrijd moeten het voorbehoud uitmaken op het wedstrijdblad wil men achteraf een officiële klacht indienen. De wedstrijdjury 
onderzoekt dit officiële protest en geeft er het nodige gevolg aan. Indien de ploeg wenst dat het feit wordt behandeld door het 
juridische comité, dient zij conform de reglementen klacht neer te leggen. 
Indien achteraf geen klacht ingediend wordt zal alleen de eventueel voorziene sanctie toegepast worden. 

 

g. De scheidsrechter sluit het wedstrijdblad af met de volgende vermeldingen: 
 

1. "geen opmerkingen" of "einde opmerkingen" (in het vak opmerkingen) 
 

2. "geen sancties" of "einde sancties" (in het vak sancties) en verzoekt daarna de officiëlen om het wedstrijdblad te ondertekenen.  
 

h. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het correct invullen van: 
 

1. De rubriek sancties 
 

2. Het vak opmerkingen 
 

3. De rubriek goedkeuring 
 

4. Het vak resultaat 
 

5. De vakken inschrijving van de ploegen, officiëlen, terreinafgevaardigde en handtekeningen. 
 

Artikel 11: ACCOMMODATIE EN BENODIGDHEDEN 
 

Aan de thuisploeg worden de volgende verantwoordelijkheden opgelegd: 
Te zorgen voor: 

 

a. Afzonderlijke, afsluitbare kleedkamer voor de scheidsrechters en een afzonderlijke ruimte voor het uitvoeren van de 
administratie voor en na de wedstrijd. 

 
b. Een verbandkist aanwezig in de zaal. Enkel in een sporthal met een EHBO-lokaal moet er geen verbandkist op het terrein 

aanwezig zijn, op voorwaarde dat deze bereikbaar is en de voorgeschreven inhoud bevat. Wel dienen er steeds gekoelde ijszakjes 
aanwezig te zijn in de zaal. 

 

c. Voldoende rotatiebriefjes. 
 

d. Twee reglementaire wedstrijdballen van hetzelfde type. Opgelet! Voor de U-11 (préminiemen) is dat een wedstrijdbal nr.4.  
 

e. Voor de bezoekers: zes ballen van hetzelfde type en kleur als de wedstrijdbal en in goede staat. 
 

f. Een manometer (ballendrukmeter). 
 

g. Een meetlat ingedeeld in centimeters. 
 

h. In de speelruimte, buiten de vrije zone en tegenover de 1ste  scheidsrechter, links en rechts, zitgelegenheid voor de coach en 
reservespelers van beide ploegen en daartussenin, voor hoofdwedstrijden in reeksen waar een markeerder verplicht is (zie 
artikel 12.a.) een tafel voor de markeerder. 

 

i. Een scorebord, zodanig geplaatst dat de aangeduide score evenals de aanduiding van de opslag goed zichtbaar zijn voor de 
scheidsrechters en de markeerders (deze laatsten indien voorzien). 

 
 

j. Materiaal voor het opdrogen van de vloer. De SPELERS die deelnemen aan het spel, dienen zelf in het bezit te zijn van materiaal 
zoals doekjes(minimum 3 per ploeg) en staan zelf in voor het opdrogen van de vloer tijdens het spel en wel op de ogenblikken 

mailto:competitie@volleylimburg.be
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dat het spel stil ligt. VEGERS mogen enkel tijdens de time-outs en tussen de sets het speelveld betreden met andere materialen 
voor het opdrogen van de vloer, tenzij de scheidsrechter hier anders over beslist en het drogen op andere tijdstippen toelaat. 

 

k. Wisselplaatjes genummerd van 1 t/m 18 recto/verso voor bezoekers en thuisploeg in alle provinciale reeksen (facultatief voor 4
de

 
provinciale dames en de jeugdreeksen). 

 

l. Drie liter water in gesloten verpakking per ploeg. 
 

m. Een informatieboekje van het aan gang zijnde seizoen en de Internationale Spelregels (
 
 april 2013 27

ste
  herziene druk). 

 

n. Een afgeschermde scheidsrechtersstoel waarop de scheidsrechter staande de wedstrijd kan leiden. 
 

o. Afgeschermde palen, niet vastgehecht aan muren en/of vloer. 
 

p. Fluitje en sanctiekaarten voor een eventuele gelegenheids- of jeugdscheidsrechter. 
 
q. Een net in goede staat en zonder stokken aan de zijkant.  Indien er toch stokken zijn moeten deze, de bovenste spankabels en 

de kettingen volledig afgeschermd zijn 
 

De nethoogten voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn als volgt: 
Heren : Seniors   : 2,43 m. 
 U-19   : 2,43 m. 
 U-17   : 2,35 m. 
 U-15   : 2,24 m. 
 U-13   : 2,18 m. 
 U-11  : 2,10 m. 

 

Dames: Seniors   : 2,24 m. 
 U-19   : 2,24 m. 
 U-17   : 2,18 m. 
 U-15   : 2,10 m. 
 U-13   : 2,10 m. 
 U-11  : 2,10 m. 

 

r. Een terrein met volgende afmetingen aan iedere kant van het net 
 Seniors   : 9m op 9m 
 U-19   : 9m op 9m 
 U-17   : 9m op 9m 
 U-15   : 9m op 9m 
 U-13   : 7m op 7m 
 U-11  : 6m op 6m 

 

Artikel 12: VERPLICHTING OFFICIËLEN 
 

a. Markeerders 
In 1ste en 2de provinciale Dames en Heren is een markeerder verplicht, behalve voor de reservenwedstrijden. Het wedstrijdblad 
wordt bijgehouden door een markeerder van de thuisploeg. Hij kan bijgestaan worden door een hulpmarkeerder aangeduid door de 
bezoekende ploeg. Zij dienen lid te zijn van de V.V.B. en minimum 16 jaar oud. Een markeerder jonger dan 18 jaar voert zijn taak uit 
onder de verantwoordelijkheid van de terreinafgevaardigde. Iedere betwisting met betrekking tot het wedstrijdblad dient 
onmiddellijk gemeld aan en opgelost te worden door de scheidsrechters. Deze zijn verplicht elk protest van de ploegkapitein zelf te 
vermelden op het wedstrijdblad. 
Na een set worden geen opmerkingen meer aanvaard aangaande verkeerde opstellingen en niet ingeschreven speelgerechtigde 
spelers betreffende die set. 
De markeerder voert zijn/haar opdracht uit conform de internationale spelregels. 
De markeerder dient gevolg te geven aan elke oproep vanwege een juridische comité, zo niet kan hij/zij geschorst worden. 

 
b. Terreinafgevaardigde 

De thuisploeg stelt een terreinafgevaardigde aan (herkenbaar aan een armband), minimaal 18 jaar en aangesloten bij de VVB via de 
inrichtende vereniging (thuisploeg). 
Bij afwezigheid van de terreinafgevaardigde zal de boete O1 toegepast worden. De taken van de terreinafgevaardigde zullen 
uitgevoerd worden door de markeerder van de thuisploeg op voorwaarde dat deze aangesloten is bij de inrichtende club en minimaal 
18 jaar is. Indien er geen markeerder aanwezig is, zullen de taken van de terreinafgevaardigde uitgevoerd worden door de coach van 
de thuisploeg op voorwaarde dat hij aangesloten is bij de inrichtende club en minimaal 18 jaar is. In derde instantie zal de 
ploegkapitein van de thuisploeg de taken van de terreinafgevaardigde toegewezen krijgen, op voorwaarde dat hij minimaal 18 jaar is. 
In laatste instantie zal om het even welk lid van de thuisploeg van minimaal 18 jaar deze functie uitoefenen. 
Taken: 
Hij zorgt voor de opvang van alle officiëlen en de bezoekende ploeg en wijst hen desgevallend de kleedkamers aan.  
Hij is verantwoordelijk voor de scheidsrechters tot deze de accommodaties verlaten hebben. 
Hij voert de opdrachten, die hem door de scheidsrechter worden opgelegd, correct en onmiddellijk uit. 
De terreinafgevaardigde dient gevolg te geven aan elke oproep vanwege een juridische comité, zo niet kan hij/zij geschorst worden. 

 
c. Afwijkingen Provincie 
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       De functie van markeerder en terreinafgevaardigde moeten in 1
ste

 en 2
de

 provinciale (dames en heren) door verschillende personen 
       uitgevoerd worden. Indien deze functies toch door een persoon uitgeoefend wordt, wordt boete O1 toegepast . 
        
.     In de lagere afdelingen (3

de
 en 4

de
 provinciale) kan de functie van terreinafgevaardigde en markeerder waargenomen worden door  

      één persoon, op voorwaarde dat deze aangesloten is bij de inrichtende club en minimaal 18 jaar is. Indien er geen markeerder 
      aanwezig is,zullen de taken van de terreinafgevaardigde uitgevoerd worden door de coach van de thuisploeg op voorwaarde dat hij 
       aangesloten is bij de inrichtende club en minimaal 18 jaar is. In derde instantie zal de ploegkapitein van de thuisploeg de taken van 
      de terreinafgevaardigde toegewezen krijgen, op voorwaarde dat hij minimaal 18 jaar is. 

In laatste instantie zal om het even welk lid van de thuisploeg van minimaal 18 jaar deze functie uitoefenen. Indien de functie door 
niemand van de thuisploeg kan of wil uitgeoefend worden wordt de boete O1 toegepast. 

 
Artikel 13: FORFAIT 

 
a. Uitgesproken forfait 

 
Het forfait wordt uitgesproken door de verantwoordelijke ontmoetingen of een juridisch comité na inzage van het wedstrijdblad, 
eventueel aangevuld met een inherent verslag opgesteld door de scheidsrechter (binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na de wedstrijd). 
Afhankelijk van de besluitvorming van de verantwoordelijke Ontmoetingen kan het forfait voor één ofwel voor beide ploegen 
worden toegepast. 

 
Volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot deze sanctie: 

 

1. Wanneer een wedstrijd heeft plaatsgevonden in omstandigheden strijdig met de reglementering. 
 

2. Wanneer spelers werden opgesteld die op het ogenblik van aantreden niet speelgerechtigd waren. 
 

3. Wanneer het materiaal niet voldeed aan de reglementering en hierdoor een normaal wedstrijdverloop niet werd gewaarborgd. 
 

4. Indien een ploeg weigerde te spelen op het door de verantwoordelijke Ontmoetingen vastgestelde terrein. 
 

5. Wanneer een ploeg zich met minder dan 6 (zes) spelers aanbood bij de aanvang van de wedstrijd. 
 

6. Wanneer door een fout van één of beide ploegen de wedstrijd niet kon aanvangen binnen 15 (vijftien) minuten na het officiële 
aanvangsuur. De omstandigheden dienen binnen de 5 (vijf) kalenderdagen aan de verantwoordelijke ontmoetingen gemeld te 
worden. Gevallen van heerkracht worden beoordeeld door de verantwoordelijke ontmoetingen. 

 
7. Wanneer een ploeg een aan de gang zijnde wedstrijd vrijwillig staakte. 

 
b. Verwittigd forfait 

 

1. Wanneer een ploeg minstens 5 (vijf) kalenderdagen vóór de vastgestelde wedstrijd de verantwoordelijke ontmoetingen, de 
scheidsrechtersverantwoordelijke en de tegenstrever schriftelijk verwittigt van een forfait van de reserven - en/of 
hoofdwedstrijd, zal de overeenkomstige sanctie, te treffen door de verantwoordelijke ontmoetingen, worden toegepast. 

 

2. Voor de laatste drie weekends worden geen verwittigde forfaits meer aanvaard. Verwittigde forfaits worden in die fase van het 
kampioenschap beschouwd als forfaits resulterend onder 13.d. 

 
c. Algemeen forfait tijdens de competitie 

 

1. Een ploeg in eerste en tweede provinciale die gedurende het verloop der kampioenschappen voor vijf wedstrijden, ongeacht 
hoofdwedstrijd of reservenwedstrijd, forfait geeft of opgelegd krijgt wordt bestraft met algemeen forfait.  

 

2. Een ploeg niet spelend met reserven die gedurende het verloop der kampioenschappen voor drie wedstrijden forfait geeft of 
opgelegd krijgt wordt bestraft met algemeen forfait.  

 

3. Bij algemeen forfait wordt de ploeg uit competitie genomen. 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 provinciale reeks.  

 

4. Een ploeg die algemeen forfait geeft in de nationale of landelijke competitie, zakt naar de laagste provinciale reeks. 
 

5. Wanneer een hoger spelende ploeg gedurende het verloop van de kampioenschappen algemeen forfait geeft of krijgt, dan 
mogen de bijkomende ploegen de competitie in hun reeks verder afwerken. 

 
d. Niet verwittigd forfait - schadevergoeding 

 

Bij niet verwittigd forfait door de bezoekers betaalt de forfaitgevende ploeg naast de voorziene boetes F8 tot en met F10 de 
volgende schadevergoeding aan de thuisploeg: 
F18 : € 49,50 voor 1

ste
 provinciale. 

F19 : € 43,50 voor 2
de

 provinciale. 
F20 : € 35,00 voor 3

de
 en 4

de
 provinciale. 

F21 : € 25,00 voor jeugdwedstrijden. 
F22 : € 12,50 voor reservenwedstrijden. 

 

e. Bij alle forfaits wordt de voorziene boete toegepast. 
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Artikel 14: TE HERSPELEN WEDSTRIJDEN - LAATSTE WEDSTRIJDEN - 
 HEENWEDSTRIJDEN - COMPETITIE TIJDENS BEKERWEEKENDEN 

 
a. De verantwoordelijke ontmoetingen kan een ploeg verplichten twee wedstrijden per weekend te betwisten indien één hiervan een 

te herspelen, stopgezette of uitgestelde wedstrijd is. Hij kan eveneens wedstrijden laten doorgaan op wettelijke feestdagen buiten 
het weekend. 

 
b. Geen enkele seniorswedstrijd kan gespeeld worden na het laatste competitieweekend. 

 
c. De wedstrijden van de laatste twee competitieweekends kunnen niet gewijzigd worden en dienen dus in blok afgewerkt te worden. 

Tenzij de aanvragende ploeg de goedkeuring krijgt van alle in zijn reeks spelende clubs. 
 

d. Tijdens de bekerweekenden heeft de beker voorrang op de competitie. 
Een geplande competitiewedstrijd kan enkel verplaatst worden indien de bekerwedstrijd in dezelfde leeftijdscategorie gepland is. 
Tijdens de bekerfinales zijn geen competitiewedstrijden toegelaten. 

 

Artikel 15: RANGSCHIKKING - PUNTEN - KAMPIOENEN - DALERS 
 

a. Hoofdwedstrijd 
De winnaar van een hoofdwedstrijd met 3/0 of 3/1 ontvangt 3 punten, de verliezer 0 punten. 
De winnaar van een hoofdwedstrijd met 3/2 ontvangt 2 punten, de verliezer 1 punt. 
Ingeval van forfait van een hoofdwedstrijd ontvangt de winnaar 3 punten, de ploeg die forfait geeft of oploopt -1 punt.  

 

 Reservenwedstrijd 
De winnaar van een reservenwedstrijd met 3/0 ontvangt 3 punten, de verliezer 0 punten. 
De winnaar van een reservenwedstrijd met 2/1 ontvangt 2 punten, de verliezer 1 punt. 
Ingeval van forfait van een reservenwedstrijd ontvangt de winnaar 3 punten, de ploeg die forfait geeft of oploopt -1 punt. 

 

b. Bij de rangschikking wordt in volgorde rekening gehouden met de wedstrijdpunten, de gewonnen wedstrijden en het setgemiddelde. 
Enkel indien een plaats recht geeft op stijgen of dalen wordt na gelijkheid van voornoemde waarden een testwedstrijd gespeeld. 
Setgemiddelde = aantal gewonnen sets gedeeld door aantal verloren sets.  

 

c. Testwedstrijden en eindronden worden gespeeld volgens een formule, uitgewerkt door de verantwoordelijke ontmoetingen.  
 

d. Na elk kampioenschap zijn de kampioenen en de ploegen die op een promotieplaats eindigden (zie art. 15.h. en 15.i.) verplicht te 
stijgen (behalve volgens art. 5.a. en art. 5.l.) en zullen  de laatst geklasseerden verplicht degraderen (behalve in de laagste reeksen).  
De   voorlaatst geklasseerden van 2

de
 provinciale (dames en heren) en van 3

de
 provinciale dames zijn verplicht een eindronde te 

spelen voor eventueel behoud. 
Indien na toevoeging van de tweede geklasseerden als extra stijgers een reeks (uitgezonderd de laagste) nog onvolledig is kan de 

 
 

voorlaatst gerangschikte in aanmerking komen voor behoud. De  voorlaatst gerangschikte als daler heeft bijgevolg voorrang op de 
mogelijke extra stijgers die op de 3

de
 plaats eindigden. 

 

e. Indien er meer dalers zijn uit landelijke competitie dan stijgers uit provinciale kan dit aanleiding geven tot bijkomende dalers uit 1
ste

 
provinciale. 

 

f. Indien een ploeg uit landelijke degradeert naar 1
ste

 provinciale waar reeds een bijkomende ploeg speelt, is deze bijkomende ploeg 
verplicht te degraderen naar 2

de
 provinciale. 

De vrijgekomen plaats wordt ingenomen in volgorde door: 
1. de eventueel bijkomende daler, die aldus in 1

ste
 provinciale blijft; 

2. een bijkomende stijger uit 2
de

 provinciale. 
 

g. Dalers, uitgezonderd de  voorlaatst en laatst geklasseerden, hebben voorrang op extra stijgers en mogen hun verloren plaats terug 
innemen indien de reeks onvolledig wordt door forfaits, fusies, extra promotie of modaliteiten van art. 5.a. 

 

h. De deelname aan de diverse eindronden is verplicht voor alle ploegen die op de 2
de

 en 3
de

 plaats eindigen in de reguliere competitie. 
Voor de laagste reeksen kan ook de 4

de
 gerangschikte verplicht worden om aan de eindronde deel te nemen. Een ploeg die afziet van 

deelname aan de eindronden wordt verwezen naar de laagste provinciale reeks en kan het eerstvolgende seizoen niet promoveren. 
Na rangschikking van deze eindronden zijn de ploegen die in aanmerking komen om te stijgen daartoe verplicht tot 31 mei  2014. 

 

i. In een afdeling waar een bijkomende of samengestelde ploeg kampioen speelt of op een plaats eindigt die recht geeft tot deelname 
aan de eindronde, maar ingevolge art. 5.a. en 5.l. niet kan stijgen, zal de (eerst)volgende geklasseerde ploeg (tot en met de 5

de
 

plaats) onder het zelfde voorbehoud stijgen of deelnemen aan de eindronde met eventuele verplichting tot stijgen. 
 

j. De verantwoordelijke ontmoetingen kan stijgen of dalen wijzigen naargelang de indeling van de reeksen, mits publicatie via de KLVV 
website "De ECHO" bij aanvang van de competitie. 

 
 

Artikel 16: AANTAL TE LEVEREN SCHEIDSRECHTERS - AFWEZIGE SCHEIDSRECHTERS 
 

a. Elke vereniging die aan het nationaal, landelijk of provinciaal kampioenschap deelneemt moet per ingeschreven ploeg een vrije 
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scheidsrechter (het provinciaal scheidsrechterscomité omschrijft het begrip "vrij") ter beschikking stellen van de provinciale 
verantwoordelijke voor de scheidsrechters (reserven- en jeugdploegen uitgezonderd.) 
Om als scheidsrechter te tellen voor een vereniging geldt de afsluitingsdatum van inschrijving van de scheidsrechters, zijnde de 
datum vermeld op het inschrijvingsformulier via de KLVV-website “De ECHO”. 
Na deze afsluitingsdatum zal een eerste lijst met het aantal te leveren scheidsrechters per vereniging en het aantal ingeschreven 
scheidsrechters per vereniging via de KLVV website "De ECHO" gepubliceerd worden.  
Deze lijst geldt als voorlopige boetes S1. 

 

Na de Algemene Vergadering September zijn alle PC-leden en alle leden van een provinciaal, landelijk of nationaal comité gekend. 
Dan zal er een tweede lijst gepubliceerd worden via de KLVV website "De ECHO" met het aantal te leveren scheidsrechters per 
vereniging en het aantal ingeschreven scheidsrechters per vereniging, verminderd met één voor de verenigingen die één of meer PC-
leden of comitéleden (KBVBV, VVB, KLVV) leveren tijdens dat seizoen. 
Het is aan de hand van deze laatste lijst dat de boete S1 zal aangerekend worden. 
De toepassing van boete S1 wordt via de KLVV website "De ECHO" gepubliceerd na de Algemene Vergadering van het tweede 
semester. 
Teneinde de boete S2, S3 en S4 te ontlopen kunnen de verenigingen kandidaten inschrijven om de voorziene opleiding tot 
scheidsrechter te volgen. 
Indien na het bekend maken van de resultaten van de schriftelijke testen en de stages de vereniging niet in regel is met het aantal te 
leveren scheidsrechters, zullen na afloop van het seizoen de boetes S2, S3 en S4 toegepast worden. 

 
b. Een nieuwe scheidsrechter blijft gedurende 3 jaar gelden voor het aantal te leveren scheidsrechters van de vereniging die hem 

inschreef voor de scheidsrechterscursus en de daaraan verbonden inschrijvingskosten betaalde, ongeacht bij welke vereniging deze 
scheidsrechter tijdens deze 3 jaar zal aansluiten als VVB-lid.  

 
c. Een nieuwe vereniging kan slechts vanaf het derde jaar van haar bestaan verplicht worden scheidsrechters ter beschikking te stellen. 

Ook nieuwe ploegen van een bestaande vereniging die in het kampioenschap worden ingeschreven moeten slechts een 
scheidsrechter leveren vanaf hun derde opeenvolgende jaar deelname aan de competitie. 

 
d. Het PSC duidt de scheidsrechters aan voor alle provinciale juniores- en seniorwedstrijden. 

 Deze aanduidingen worden aan de scheidsrechters bekend gemaakt door publicatie op de KLVV-website.  
 

e. Voor de wedstrijden waarvoor geen scheidsrechter aangeduid wordt, kunnen verenigingen bij het PSC (via de verantwoordelijke 
aanduidingen) een neutrale scheidsrechter aanvragen, mits: 
- dit 14 (veertien) kalenderdagen vóór de wedstrijd gebeurt; 
- zij de kosten ten hunnen laste nemen; 
- zij de andere ploeg schriftelijk verwittigen. 
Voor deze scheidsrechters is er evenwel geen verrekening via de compensatiekas. 
De wedstrijden waarvoor door het PSC geen scheidsrechter werd aangeduid, moeten geleid worden door een officiële scheidsrechter 
of jeugdscheidsrechter. 
Deze officiële of jeugdscheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. 

 
f. De scheidsrechterskosten dienen vóór de wedstrijd op een discrete wijze aan de scheidsrechters betaald. 

Het is aan te bevelen de scheidsrechters na de wedstrijd een verfrissing aan te bieden. 
Op het einde van het kampioenschap wordt er een compensatierekening van de scheidsrechterskosten gemaakt per reeks 
en wordt de rekening van de verenigingen, afhankelijk van de uitgaven, gedebiteerd of gecrediteerd. 

 
g. Wedstrijdvergoeding : zie gedeelte PSC. 

 
h. Bij afwezigheid van een aangeduide scheidsrechter moet een gelegenheidsscheidsrechter de wedstrijd leiden. 

 
i. Elk plaatsvervangend scheidsrechter zal de leiding van de wedstrijd overdragen aan de officieel aangeduide scheidsrechter zo deze 

laatste op het terrein verschijnt vóór de aanvang van de tweede set. De overdracht gebeurt echter ook niet vroeger dan na het einde 
van de eerste set. 

 
j. Zo de officieel aangeduide 1

ste
 en/of 2

de
 scheidsrechter aankomt na de aanvang van de tweede set, kan hij enkel de functie van 2

de
 

scheidsrechter waarnemen voor zover deze door niemand waargenomen wordt. 
 

k. Om te bepalen wie de taak van gelegenheidsscheidsrechter toekomt is men verplicht volgende procedure te volgen: 
- de hoogste in graad aanwezige neutrale scheidsrechter komt het eerst in aanmerking. 
- In geval van meer neutrale scheidsrechters van gelijke graad, geniet deze met de meeste jaren activiteit als scheidsrechter de 

voorrang. Zij kunnen ook gewoon onderling overeenkomen of eventueel bij lottrekking een beslissing afdwingen. 
- Bij ontstentenis van een neutrale scheidsrechter zal de aanwezige scheidsrechter met de hoogste graad de wedstrijd leiden, 

eender tot welke ploeg hij behoort. 
- Bij ontstentenis van een officiële scheidsrechter zal de afgevaardigde van de bezoekers voorrang krijgen. 
- Bij eventuele weigering van de bezoekers moet de leiding verzekerd worden door een afgevaardigde van de thuisploeg. Hij blijft in 

laatste instantie verantwoordelijk voor de wedstrijdleiding. 
 

l. Elke gelegenheidsscheidsrechter dient aangesloten te zijn bij de VVB. 
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IN IEDER GEVAL DIENT DE WEDSTRIJD OP HET OFFICIËLE AANVANGSUUR TE STARTEN!  (Rekening houdend met artikel 
8.f.) 

 

Artikel 17: STRAFPUNTEN VOOR WANGEDRAG 
 

a. Alle sancties voor wangedrag van spelers, coaches, assistent-coaches, dokters of verzorgers door de scheidsrechter opgelegd tijdens 
officiële competitie- en bekerwedstrijden worden ingeschreven door de verantwoordelijke voor het ontmoetingscomité. 

 
b. * Een  gele kaart is een waarschuwing en onbestraft 

 
Waarschuwing voor wangedrag 
 
 
* een rode kaart wordt bestraft met een punt en de opslag gaat naar de tegenstrever. Deze bestraffing telt voor twee strafpunten 
 

 
Bestraffing voor wangedrag 
 
 
*  een rode en gele kaart tezamen in 1 hand is een uitwijzing en telt voor drie strafpunten 
 

 
Uitwijzing 
 
 
* een rode en gele kaart afzonderlijk is een uitsluiting. Hier wordt de strafmaat door de klachtencommissie bepaald. 
 

 
Uitsluiting 
 
*Van zodra de betrokkene, door samentelling, vier strafpunten bereikt, wordt hij/zij voor één weekend geschorst voor alle functies,  
   voorzitter en secretaris uitgezonderd.  

 
c. Een eventueel saldo van strafpunten blijft genoteerd op naam van de betrokkene. De geboekte strafpunten vervallen één jaar na 

datum der feiten.  
 

d. De genoteerde strafpunten worden informatief vermeld  op de KLVV website "De Echo". 
 
 
 

e. Schorsing wordt door de verantwoordelijke ontmoetingen opgelegd op het derde effectieve speelweekend (zowel een competitie- 
als bekerweekend) na het bereiken van de vier strafpunten. Midweekwedstrijden behoren tot het weekend volgend op de gespeelde 
wedstrijd. Als een lid op het einde van het seizoen vier strafpunten heeft bereikt, dan wordt hij geschorst in het eerste weekend 
(competitie of beker) van het nieuwe seizoen. 

 
f. De verantwoordelijke ontmoetingen zorgt voor de kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid en de vereniging waarbij het 

lid is aangesloten. De kennisgeving van de schorsing gebeurt tevens via de KLVV website  " De Echo" . 
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g. Wanneer door onvoorziene omstandigheden de schorsing niet werd opgelegd of kon opgelegd worden volgens de hierboven 

bepaalde procedure, zal de verantwoordelijke ontmoetingen het geval voorleggen aan het PC-Limburg die de schorsing dan 
soeverein bepaalt. 

 
h. Voor leden die ondanks een opgelegde schorsing toch zouden optreden, worden de betrokken ploegen bestraft met een 

uitgesproken forfait voor die wedstrijd. 
 

Artikel 18: ARTIKELS VAN TOEPASSING 

 
a. Alle artikels van Statuten & Reglementen VVB en KLVV, die op provinciaal vlak niet werden gewijzigd door artikels 1 tot en met 32 

blijven eveneens van toepassing. 
Met haar inschrijving in competitie verbindt elke vereniging zich ertoe het reglement te aanvaarden en na te leven. 

 
b. Alleen in overleg met het PC Limburg en na ernstig onderzoek van de feiten kan van de toepassing van het competitiereglement en 

het Reglement Beker van Limburg afgeweken worden. 
 

c. Alleen het Competitiereglement, goedgekeurd op de verplichte algemene vergadering van het eerste semester, en de eveneens op 
deze vergadering goedgekeurde wijzigingen en amendementen zijn van kracht voor het komende seizoen. 

 
Taal-,  tik-  of andere fouten bij later gepubliceerde reglementen wijzigen dit reglement niet. 

 
 

Artikel 19: VERANTWOORDELIJKHEID 
 

De inrichter, PC-Limburg, noch de verantwoordelijke ontmoetingen, kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen. 
 
 

Artikel 20: AFWIJKINGEN VAN DE INTERNATIONALE SPELREGELS 
 

a. Afwijkingen van de homologatie, installaties en uitrusting: zie homologatiereglement KLVV. 
 

c. -  Artikel 1.3.4. : Coachlijn : niet van toepassing! 
- Artikel 1.4.5 : niet van toepassing! 

    Een uitgewezen speler neemt plaats op het uiteinde van de wisselbank. 
- Artikel 4.1.3. : bij laattijdige aanwezigheid kan men enkel tussen twee sets op het 

   wedstrijdblad bijgeschreven worden. Dit geldt eveneens voor de libero 
   voor zover er geen libero werd ingeschreven op het wedstrijdblad. 
   Na controle van de scheidsrechter mag men deelnemen aan het spel. 
   -   Artikel 4.3.3 :  niet van toepassing 

- Artikel 4.3.4. :  niet van toepassing! 
- Artikel 15.10 : Procedure voor spelerswissel : niet van toepassing! 
   De coach, of bij ontstentenis de hulpcoach of de spelkapitein, doet de aanvraag 
   aan de scheidsrechter zoals in het verleden. 
- Artikel 17.3.2. :  In geval van één of meer onderbrekingen, waarvan de totale duur minder is dan 1 uur. 
   Zie ook art. 8.h. van het competitiereglement. 

 

Artikel 21: FAIR-PLAY 
 

Deelnemers moeten de "Internationale Volleybalspelregels" kennen en ze toepassen. 
 

Deelnemers aanvaarden beslissingen van scheidsrechters op een sportieve manier, zonder die beslissingen aan te vechten. In geval van 
twijfel mag alleen door de kapitein op het terrein uitleg gevraagd worden omtrent een beslissing. 

 
Deelnemers onthouden zich van elke actie om beslissingen van de scheidsrechter te beïnvloeden. 

 
Deelnemers gedragen zich in een geest van sportiviteit en fair-play tegenover scheidsrechters, tegenstrevers, ploeggenoten, andere 
officiëlen en toeschouwers. 

 
De eerste scheidsrechter bestraft, zoals voorzien in de Internationale Spelregels, alle vormen van wangedrag of agressie ten overstaan 
van spe(e)l(st)ers en officiëlen. 

 
Alle scheidsrechters in de nationale, landelijke en provinciale competities dienen te reageren op elke kwetsende taal omtrent het uiterlijk, 
overtuiging, geaardheid of wat dan ook. De reactie van de scheidsrechter zal passend zijn al naargelang de omstandigheden. 
Daartoe behoren de volgende mogelijkheden. 

 
1. De beide kapiteins wordt de opdracht gegeven om samen met de medespelers hun supporters tot kalmte en sportiviteit aan te 

manen, en hen op te merken dat zij het publiek er dienen op te wijzen dat hun ploeg en vereniging het slachtoffer zal zijn van de 
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omstandigheden. 
 

2. Als dat niet baat, onderbreekt de scheidsrechter de wedstrijd en geeft beide ploegen de opdracht om zich naar de kleedkamer te 
begeven. Na een passende onderbreking (minimum 5 minuten, maximum 60 minuten) wordt er gepoogd om de wedstrijd alsnog 
normaal verder te laten verlopen (stand, rotatie en opslag zoals op het ogenblik van de onderbreking). 

 
3. Indien na een onderbreking van de wedstrijd de rust onder de supporters niet is teruggekeerd of de onrust herneemt, zal de 

scheidsrechter de wedstrijd definitief stilleggen. 
 

4. Indien het tot een handgemeen komt tijdens een wedstrijd (spelers en/of supporters) moet de scheidsrechter altijd en onmiddellijk 
de wedstrijd staken en mag hij deze niet hernemen. 

 
Van elk voorval dat leidt tot een onderbreking of stopzetten van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter een verslag opgemaakt dat, 
zoals voorgeschreven, binnen de 5 dagen ingediend moet worden. 
Voor elk incident na de wedstrijd wordt eveneens een verslag opgemaakt door de scheidsrechter. 
Zowel de tweede scheidsrechter als de eerste kan een verslag opmaken. 
Scheidsrechters die tekortschieten in deze opdrachten kunnen gesanctioneerd worden. 
De terreinafgevaardigde, verenigingsbesturen en de beide ploegen dienen zo nodig de scheidsrechter(s) in bescherming te nemen. Elke 
aantasting van de fysieke integriteit van de scheidsrechter(s) zal als de zwaarste overtreding bestraft worden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. JEUGDCOMPETITIE 
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Alle artikels van deel I. zijn ook van toepassing op de jeugdcompetitie tenzij hieronder anders vermeld. 
De competitie-indeling van de jeugd heeft andere objectieven dan de seniorscompetitie. 
Niet ieder jaar heeft een vereniging de gelegenheid om evenveel ploegen in te schrijven. 
Daarenboven is het niveau van de groep een factor die zijn invloed laat gelden op de inschrijvingen. 
Een vast patroon van competitie-indeling is daarom ook niet vooraf te geven. 
Het PC-Limburg en de competitieleider streven naar zoveel mogelijk speelgelegenheid. 
Altijd zal het aantal ingeschreven ploegen het verloop bepalen. 
In het algemeen gesteld is het best goed te overleggen alvorens in te schrijven. 
Het onderstaande artikel 22 is daarvoor een algemene richtlijn. 
 

Artikel 22: INSCHRIJVEN 
 

a.1. Een vereniging kan inschrijven in de provinciale jeugdcompetitie hetzij in: 
 

- Niveau 1: Provinciale reeksen 
 
Minstens 5 ploegen zijn nodig 
De reguliere spelregels, mits in achtname van de uitzonderingen in art. 30 - 31, worden toegepast. 
De leeftijdscategorieën worden als volgt ingedeeld: 
- Provinciale U-19  geboren in :  1996-1997 
- Provinciale U-17  geboren in :  1998-1999 
- Provinciale U-15  geboren in :  2000-2001 
- Provinciale U-13  geboren in :  2002-2003 
- Provinciale U-11  geboren in :  2004-2005 

 
- Niveau 2: Gewestelijke reeksen 

 
Afwijkingen (art. 25) zijn hier toegelaten. 
De leeftijdscategorieën worden als volgt ingedeeld: 
- Gewestelijke U-19  geboren in :  1995-1996-1997 
- Gewestelijke U-17  geboren in :  19971998-1999 
- Gewestelijke U-15  geboren in :  1999-2000-2001 
- Gewestelijke U-13  geboren in :  2001`-2002-2003 
- Gewestelijke U-11  geboren in :  2003-2004-2005 
- Gewestelijke U-9  geboren in :  2006 en later    

 
a.2. Een vereniging kan inschrijven in de jeugdcompetitie gewestelijke U-9  (2-2 competitie). 

In deze competitie zijn tussentijdse wijzigingen en aanpassingen steeds mogelijk nadat de betrokken verenigingen werden 
ingelicht. 
De deelnemers aan deze competitie zijn geboren in  2006 en later. 

 
              De jeugdcompetitie wordt per seizoen ingericht voor de gewestelijke en provinciale jeugdreeksen. 
 

Bij 11 of 12 inschrijvingen wordt de jeugdcompetitie in één heen- en terugronde ingericht. 
 

Bij 9 of 10 inschrijvingen wordt de jeugdcompetitie in één heen- en terugronde ingericht. Er volgt nadien nog een nacompetitie. 
 
Bij 7 of 8 inschrijvingen wordt de competitie in twee ronden gespeeld. 
Na de eerste ronde worden twee nieuwe reeksen gevormd. 
De eerste 4 gerangschikte ploegen vormen steeds de hoogste reeks waaruit de kampioen zal komen. 

 
Bij 5 of 6 inschrijvingen wordt de jeugdcompetitie in tweemaal een heen- en terugronde gespeeld. 
De kampioen is pas bekend na een volledige competitie. Hierbij wordt er rekening gehouden met de behaalde punten, zowel uit de 
eerste als uit de tweede ronde. 
Bij 13 of 14 inschrijvingen wordt de jeugdcompetitie in één heen- en terugronde ingericht. 

 
Bij meer dan 14 inschrijvingen worden de ploegen in de jeugdcompetitie verdeeld over meerdere reeksen waarbij rekening wordt 
gehouden met een eerder gewestelijke indeling met uitzondering van clubs die meerdere ploegen in dezelfde categorie inschrijven 
en die daarbij aangeven om liefst niet in dezelfde reeks te spelen. Hierna wordt gespeeld zoals hierboven reeds werd gemeld maar 
dan per reeks in plaats van per inschrijving.  In de eventuele tweede ronde of nacompetitie wordt er dan naar niveau over de 
reeksgrenzen heen ingedeeld . Indien er onvoldoende nieuwe inschrijvingen van miniemen en préminiemen zijn worden de 
ploegen die nieuw ingeschreven werden bij een bestaande gewestelijke jeugdcompetitie gevoegd. 
 

 
c. Bij voldoende nieuwe inschrijvingen van U-13 en U-11  wordt er na Nieuwjaar een aparte gewestelijke jeugdcompetitie ingericht. 

 
 
d. In de provinciale reeksen kan een vereniging maximum twee ploegen inschrijven per categorie (U-19 , U-17 , 

U-15 , U-13 , U-11 ). 
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e. In de gewestelijke reeksen kan een vereniging meer dan twee ploegen voor een bepaalde categorie inschrijven. 

 
f. Voor de gewestelijke U-9-competitie  2 tegen 2  worden de spelvormen aangeboden vanuit de jeugdcommissie. 

Voor het seizoen  2014-2015 zijn dat de spelvormen 2.0 en 2.B.  
Deze competitie wordt gespeeld in twee delen, er kunnen bijkomende ploegjes ingeschreven worden voor het tweede gedeelte. 

 
g. De competitieleider jeugd kan, in samenspraak met het jeugdcomité, voor zeer specifieke problemen steeds een oplossing 

voorstellen. 
 

Artikel 23: DEELNAME AAN VERSCHILLENDE COMPETITIES 
 
Een jeugdspeler mag met alle jeugdploegen spelen die zijn vereniging ingeschreven heeft en dit vanaf de jeugdreeks waartoe hij volgens 
zijn leeftijd behoort. 
Voor jeugdspelers van een vereniging met meerdere jeugdploegen van dezelfde sectie in dezelfde jeugdcategorie zijn er echter 
beperkingen (zie art. 24.g. ). 

 

Artikel 24: JEUGDDEELNEMERSLIJSTEN 
 

a. Een jeugddeelnemerslijst is een lijst met een nominatieve opsomming van alle speelgerechtigde jeugdspelers (meisjes of jongens) 
van de vereniging en opgedeeld per geboortejaar. 
 Enkel voor provinciale ploegen moet een vereniging vóór aanvang van het seizoen naamlijsten opgeven. 

 
Voor U-19 , U-17 en U-15  worden er per provinciale ploeg minimaal zes namen opgegeven. 
Voor U-13  worden er per provinciale ploeg minimaal vier namen opgegeven. 
 Voor U-11  worden er per provinciale ploeg minimaal drie namen opgegeven. 

 
 Bij het opgeven van de provinciale jeugdspelers kan een jeugdspeler slechts bij één provinciale ploeg worden ingedeeld: 

 ofwel bij de provinciale ploeg van zijn eigen leeftijdscategorie 

 ofwel bij de provinciale ploeg van de net hogere categorie 
 

 Op de jeugddeelnemerslijst staat achter de namen van de provinciale spelers de ploeg waarbij ze zijn ingedeeld. 
 

Elke jeugdspeler moet in ieder geval op de jeugddeelnemerslijst voorkomen en kan ook op de deelnemerslijst van de seniorsploegen 
staan.  
 
De verenigingen dienen de coaches van de provinciale en gewestelijke jeugdploegen in te geven op de website van de VVB en dit ten 
laatste op 15 augustus  2014. 

 
b. De lijsten moeten ten laatste op 15 augustus  2014 door de verenigingen ingediend worden op de website van de VVB. Een unieke 

code, die verandert bij elke wijziging (uitgezonderd bij de toevoeging van nieuw aangesloten jeugdleden in de gewestelijke reeksen), 
wordt beschouwd als validatie van de jeugddeelnemerslijst.  

 
c. Alleen gevalideerde exemplaren zijn geldig. Doorhalingen en/of eigen toevoegingen worden niet aanvaard. Hiervoor zal een boete 

(O28) toegepast worden. 
 

d. Een nieuwe aangesloten jeugdspeler mag enkel deelnemen aan de wedstrijd als hij/zij voorkomt op een jeugddeelnemerslijst. Het 
ontbreken van een vergunning wordt bestraft met de boete O8. Het ontbreken van de vergunning wordt alleen en eenmalig zonder 
boete toegelaten tijdens het weekend volgend op de aansluiting van een nieuwe speler. 
Indien de vergunning ontbreekt kan men enkel deelnemen aan de wedstrijd mits voorlegging van zijn identiteitskaart of een 
persoonlijk officieel document met pasfoto. 

 
e. Wijzigingen aan de lijsten worden via de KLVV-website “De ECHO”  doorgegeven aan de verantwoordelijke wedstrijdbladen van het 

comité ontmoetingen.  
Na bericht van aanpassing kan de gewijzigde jeugddeelnemerslijst afgeprint worden. 

 
f. De deelnemerslijst wordt aan de controlerende scheidsrechter of jeugdscheidsrechter voorgelegd voor aanvang van de wedstrijd. 

Alle afwijkingen, vastgesteld door de scheidsrechter of jeugdscheidsrechter, worden in het vak opmerkingen (bij gebruik van de 
officiële wedstrijdbladen) of op de achterzijde van het wedstrijdblad (bij gebruik van de jeugdwedstrijdbladen) genoteerd. In dit 
laatste geval worden de opmerkingen mede ondertekend door de scheidsrechter en de beide coachen en/of kapiteins. 

 De code van de deelnemerslijst wordt op het wedstrijdblad vermeld in de hoofding van de ploegsamenstelling. 
 

g. De opgegeven basisspelers van een provinciale ploeg noemt men provinciale jeugdspelers. 
De niet provinciale jeugdspelers noemt men gewestelijke jeugdspelers. 

 
 1. Gewestelijke jeugdspelers 
 

1.1. Een gewestelijke jeugdspeler kan opgesteld worden in alle gewestelijke jeugdploegen uitgezonderd diegene waarvoor hij te 
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oud is (zie leeftijdscategorieën gewestelijke jeugd) 
 

1.2. Een gewestelijke jeugdspeler mag driemaal per seizoen spelen met de provinciale ploeg van zijn jeugdcategorie. 
 Vanaf de 4

de
 maal dat hij opgesteld wordt behoort hij definitief tot die provinciale ploeg en wordt de jeugddeelnemerslijst 

automatisch aangepast. Vanaf dat ogenblik kan hij niet meer aantreden in de ploeg(en) van de gewestelijke 
jeugdcategorie(ën) waartoe hij volgens zijn geboortejaar behoort. 

 
1.3. Een gewestelijke jeugdspeler kan onbeperkt meespelen in alle provinciale ploegen van een hogere jeugdcategorie dan zijn 

eigen provinciale jeugdcategorie. 
 
 2. Provinciale jeugdspelers 
 

2.1. Een provinciale jeugdspeler die ingedeeld is bij een provinciale ploeg van zijn eigen jeugdcategorie mag onbeperkt 
meespelen in alle provinciale en gewestelijke ploegen van een hogere jeugdcategorie. In zijn eigen jeugdcategorie kan hij 
slechts voor één provinciale ploeg aantreden. Hij mag echter niet aantreden in de ploeg(en) van de gewestelijke 
jeugdcategorie(ën) waartoe hij volgens zijn geboortejaar behoort. 

 
2.2. Een jeugdspeler die ingedeeld is bij een provinciale ploeg van een hogere jeugdcategorie mag niet aantreden in een 

gewestelijke ploeg van diezelfde jeugdcategorie. Hij mag echter spelen in een ploeg van zijn eigen jeugdcategorie met de 
beperking dat na 4 keer meegespeeld te hebben bij de provinciale ploeg van zijn eigen jeugdcategorie hij ook niet meer 
mag spelen in de ploeg(en) van de gewestelijke jeugdcategorie(ën) waartoe hij volgens zijn geboortejaar behoort.  De 
jeugddeelnemerslijst wordt automatisch aangepast.  

 In de loop van het seizoen is het bijgevolg mogelijk dat op de jeugddeelnemerslijst sommige spelers ingedeeld staan bij 
twee provinciale jeugdploegen. 

 

Artikel 25: SAMENGESTELDE PLOEGEN 
 

a. In de gewestelijke jeugdreeksen kunnen twee verenigingen die niet genoeg spelers hebben om een ploeg te vormen samen een 
ploeg samenstellen en inschrijven. 
 

- De nieuw gevormde ploeg speelt onder de naam van een dezer verenigingen, die bij de inschrijving vermeld wordt. 
 

- Deze vereniging doet de administratie zoals kalenderwijziging, uitslagmelding, toepassing boeten, enz. 
 

- Alle spelers moeten aangesloten zijn bij de VVB. 
 

- Al de spelers blijven bij het beëindigen van de competitie aangesloten bij hun vereniging van oorsprong. 
 

- Bij de inschrijving dient dit op de KLVV-website “De ECHO” vermeld te worden in het vak “Opmerkingen”. Er wordt dan een aparte 
pagina aangemaakt waar de spelerslijst met spelers van beide verenigingen kan ingevuld worden. 

 

- De lijsten moeten ten laatste op 15 augustus  2013 door de verenigingen ingediend worden op de  KLVV-website “De ECHO”. 
 

-  De uitgeleende spelers kunnen bij de andere vereniging enkel in de samengestelde ploeg aantreden. Bij hun eigen vereniging 
kunnen ze spelen in gewestelijke ploegen van een hogere leeftijdscategorie dan deze van de samengestelde ploeg. 

 

- In de rangschikkingen zijn zij herkenbaar door een asterisk (*) vóór de ploegnaam. 
 

b.  
 

c.  In de gewestelijke U-13  - en U-11 reeksen  zijn gemengde ploegen (meisjes en jongens) toegelaten. 
     Een gemengde ploeg wordt steeds bij de jongensreeksen ingedeeld. 

 

 
VOORWAARDEN OM TE SPELEN IN DE LIMBURGSE JEUGDCOMPETITIE 
 
1. Volledig in orde 
 
 op jeugddeelnemerslijst + vergunning  
 
2. In orde – met vermelding 
 
 op jeugddeelnemerslijst + identiteitsbewijs  - geen vergunning 
 

 

 
 
Artikel 26: OFFICIEEL AANVANGSUUR 
 
zaterdag en zondag : tussen 10.00 u. en 18.30 u. 
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Afwijkingen op deze uren, vrijdagavond - of midweekwedstrijden zijn toegelaten mits wederzijdse toestemming van beide verenigingen. 
De verantwoordelijke ontmoetingen wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Artikel 27: WEDSTRIJDBLAD - OFFICIËLEN 
 

a. In jeugdreeksen waar geen officiële scheidsrechter voorzien is, moet het Vereenvoudigd Provinciaal Wedstrijdblad (A4) in 1 (één) 
exemplaar (verantwoordelijke wedstrijdbladen) gebruikt worden (te downloaden vanaf de KLVV-website “De ECHO”). 
In wedstrijden bij de jeugdreeksen (U-19  en U-17 ) waar door het PSC een scheidsrechter werd aangeduid en waarbij een 
markeerder verplicht is dient een Internationaal Wedstrijdblad (A3) in 1 (één) exemplaar (verantwoordelijke wedstrijdbladen) 
gebruikt te worden (te bestellen op het provinciaal secretariaat). 

 

In wedstrijden bij de jeugdreeksen waar door het PSC een scheidsrechter werd aangeduid en waarbij GEEN markeerder verplicht is 
dient het Vereenvoudigd Provinciaal Wedstrijdblad (A4) in 1 (één) exemplaar (verantwoordelijke wedstrijdbladen) gebruikt te 
worden (te downloaden vanaf de KLVV-website “De ECHO”). 

 
b. Zowel officiële als jeugdscheidsrechters zijn verplicht om op elk jeugdwedstrijdblad in het vak "Scheidsrechter" hun naam, VVB-

nummer en handtekening te noteren. 
 

c. In jeugdreeksen waar geen scheidsrechter is voorzien, mag de coach en de terreinafgevaardigde dezelfde persoon zijn, op 
voorwaarde dat de coach minimaal 18 jaar is en lid is van de vereniging die hem als terreinafgevaardigde aanstelt. 

 

Artikel 28: COACH 
 
De rol van een coach bij jeugdwedstrijden heeft een meer uitgesproken karakter van opvoeding en begeleiding.  
Voor alle wedstrijden dient een coach aanwezig te zijn die ten minste 16 jaar oud is. Indien geen coach aanwezig is, wordt de 
boete 04A toegepast. 
Bij wedstrijden voor miniemen en préminiemen is het de coach toegelaten gedurende een time-out het terrein te betreden. 
Bij alle jeugdwedstrijden moet hij de ploegkapitein of de spelkapitein begeleiden bij de toss en het afsluiten van het 
wedstrijdblad, steunen bij interpretatie van de reglementen en bij het aantekenen van voorbehoud.  

 

Artikel 29: COMPETITIEVERLOOP - FORFAIT 
 

a. Geen enkele jeugdwedstrijd in een provinciale reeks, waaruit een vertegenwoordiger voor Limburg  wordt aangeduid om VVB 
kampioenschappen te spelen, kan gespeeld worden ná het laatste competitieweekend. Voor de wedstrijden van de laatste twee 
competitieweekends in een provinciale reeks, waaruit een vertegenwoordiger voor Limburg wordt aangeduid om VVB 
kampioenschappen te spelen, worden geen wijzigingen toegestaan. 

 
b. Een vereniging die een jeugdspeler dient af te staan aan wedstrijden met een Europees karakter of voor een VVB- of KLVV-selectie, 

en die daarvoor een wijziging vraagt van een competitie- of bekerwedstrijd voor dat weekend in de reeks waarin hij effectief speelt, 
moet deze toestemming krijgen. 

 Dit kan natuurlijk enkel mits het tijdig voorleggen van officiële bewijsstukken. Nieuwe datum en uur worden in gezamenlijk overleg 
tussen de beide ploegen vastgesteld. Indien geen akkoord bereikt wordt, beslist de competitieleider jeugd. 

 
 

c. Forfait wordt toegepast wanneer een ploeg weigert 
- spelers af te staan voor een VVB- of  KLVV-selectie; 
- een wedstrijdwijziging door te voeren en zo de tegenstrever belet spelers af te staan aan een VVB- of KLVV-selectie; 
-    een beslissing van het comité ontmoetingen jeugd ter zake uit te voeren. 
 

d. Art. 29.b. en 29.c. zijn slechts van toepassing mits de samenstelling van deze selectie 15 kalenderdagen vóór de desbetreffende 
wedstrijd gepubliceerd werd via de officiële kanalen. 

 
e. De provinciale reeksen leveren de provinciale kampioenen, indien de provinciale reeks minstens 8 ploegen bevat die niet met de een 

of andere uitzondering deelnemen aan deze provinciale reeks, dit zowel bij de meisjes als bij de jongens. 
 

De provinciale kampioen is de eerste ploeg uit de rangschikking na afloop van het kampioenschap die niet met één of andere 
uitzondering speelt. 

 

De laureaten van de U-19 , U-17  en U-15 , zijn hierdoor verplicht aan de landelijke en nationale kampioenschappen deel te nemen. 
 

Bij het ontbreken van een provinciale reeks bij U-19 , U-17  en U-15  zijn het de verliezende finalisten van de Beker van Limburg die 
onze provincie vertegenwoordigen op de landelijke en nationale kampioenschappen. 

 

Bij de U-13  en U-11  zijn het altijd de verliezende finalisten van de Beker van Limburg die onze provincie vertegenwoordigen op de 
landelijke en nationale kampioenschappen. 

 

De gewestelijke reeksen van U-19 , U-17 , U-15 , U-13  en U-11  leveren de gewestelijke kampioenen van hun respectievelijke 
reeksen. 
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f. De competitieleider jeugd van het KLVV kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen in bovenvernoemde regelgevingen indien dit 
noodzakelijk is om een goed verloop van de competitie te vrijwaren. 

 

Artikel 30: SCHEIDSRECHTERS 
 

In de provinciale U-19 reeksen  worden door het PSC scheidsrechters aangeduid voor elke wedstrijd. Hierbij wordt het Vereenvoudigd 
Provinciaal Wedstrijdblad (A4) in 1 (één) exemplaar (verantwoordelijke wedstrijdbladen) gebruikt (te downloaden vanaf de KLVV-website 
“De ECHO”) en is er geen markeerder verplicht. 

 
In alle provinciale jeugdreeksen en in alle gewestelijke jeugdreeksen worden de wedstrijden verplicht geleid door een bij de VVB 
aangesloten lid, minimaal voorkomend op de lijst "Jeugdscheidsrechters". Indien dit niet het geval is, zal de thuisploeg beboet worden. 

 
Bepaling jeugdscheidsrechter en bevoegdheden: zie Huishoudelijk Reglement KLVV. 

 
De (jeugd)scheidsrechter is verantwoordelijk voor het correct invullen van: 

1. De rubriek goedkeuring 
2. Het vak resultaat 
3. De vakken inschrijving van de ploegen, officiëlen, terreinafgevaardigde en handtekeningen. 

 

DE (JEUGD)SCHEIDSRECHTER NOTEERT DE ONTBREKENDE DOCUMENTEN OF TEKORTKOMINGEN ZODAT DE VOORZIENE 
SANCTIES KUNNEN TOEGEPAST WORDEN. 

 

Artikel 31: AFWIJKINGEN BETREFFENDE DE JEUGDCOMPETITIE 
 

a. AFWIJKING VAN DE SENIORESCOMPETITIE 
 

In tegenstelling tot de puntentelling van de seniorscompetitie (zie art. 15.a.) wordt er in de jeugdcompetitie 1 (één) punt per 
gewonnen set toegekend. 

 
b. AFWIJKINGEN VAN DE INTERNATIONALE SPELREGELS 

 
- Artikel 3.1 : In de U-11 competitie  wordt met een wedstrijdbal nr.4 gespeeld. 

 

- Artikel 6.3 : OM EEN WEDSTRIJD TE WINNEN 
Bij U-13   en U-11  wordt er een voorwedstrijd 2 tegen 2 gespeeld op een half terrein: breedte 4.5m en lengte 
respectievelijk 7m en 6m. De uitslag wordt genoteerd op de achterzijde van het wedstrijdblad van de hoofdwedstrijd.  
Het niet spelen van deze voorwedstrijd bezorgt beide ploegen een forfait, voor de hoofdwedstrijd is de uitslag verder niet 
bepalend. 
De hoofdwedstrijd begint op het uur zoals de kalender aangeeft. 
Bij U-11 , U-13 , U-15 , U-17  en U-19  wordt er bij een 3-0 of 0-3 eindstand een verplichte extra set buiten competitie 
gespeeld. 
Voor deze set wordt enkel de opstelling van beide ploegen genoteerd op het wedstrijdblad. 
De uitslag van deze set wordt niet opgenomen in de uitslagentabel en rangschikking. 
Beide ploegen zijn, op straffe van boete O15, verplicht deze extra set te spelen. 
Deze vierde set is niet verplicht in een bekerwedstrijd. 

 

- Artikel 12.2 : OPSLAGVOLGORDE : (geldend in jeugdcompetitie bij U-15  en U-11  en U-9 ). 
Wanneer eenzelfde speler driemaal achter elkaar op de opslagpositie blijft staan en de ploeg scoort, wordt er binnen de 
serverende ploeg eenmaal doorgedraaid en zal de volgende speler opslaan. 
Deze beperking blijft, d.w.z. telt voor iedere speler. 

 

- Artikel 15.4.1 : In de jeugdcompetitie zijn er géén technische time-outs. 
 

- Artikel 19.1. : DE LIBERO 
 De U-15 , U-13 en U-11  mogen niet spelen met libero. 

 

Artikel 32: COMPETITIE  U-13, U-11 en U-9  
 

De modaliteiten omtrent de U-13, U-11 en U-9  worden bepaald door het comité Jeugd, Opleiding, Techniek & Selectie. 
 

U-13   
Bij de U-13   3-3 zijn de drie spelers voorspeler (positie 2, 3 en 4). 
Er is geen achterspeler. De speler op positie 2 is opslaggever. 

 

U-11  
Bij de U-11   zijn de drie langs het net geplaatste spelers de voorspelers (positie 2, 3 en 4). 
De vierde speler die aan de opslag staat, is achterspeler.  
Bij opslag van de tegenpartij dient de achterspeler (positie 6) zich achter 1 van de 3 voorspelers te bevinden.  
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 Jeugdspelers die niet op de jeugddeelnemerslijst voorkomen, zijn niet speelgerechtigd (zie art. 24.a.). 

 Een gewestelijke jeugdspeler mag driemaal per seizoen spelen met de provinciale ploeg van zijn eigen jeugdcategorie. In dit geval 
noteert de scheidsrechter telkens de naam van de betrokken speler op het wedstrijdblad. Vanaf de 4

de
 maal dat hij opgesteld wordt, 

behoort hij definitief tot de provinciale ploeg van zijn eigen jeugdcategorie (zie art. 24.g.). 

 Provinciale jeugdspelers kunnen niet meespelen in een gewestelijke ploeg van diezelfde jeugdcategorie.  Provinciale spelers die deel 
uitmaken van de provinciale ploeg van hun eigen jeugdcategorie kunnen ook niet meespelen in een gewestelijke ploeg van een 
lagere jeugdcategorie waartoe ze volgens hun geboortejaar behoren (zie art. 24.g.). 

 Een overjarige speler bij een jeugdploeg in de categorie U-13  of U-11  is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (art. 25.b.). Deze 
speler mag in hetzelfde seizoen aantreden in een jeugdploeg van een hogere leeftijdscategorie dan de zijne, maar kan daarna dan 
niet meer aantreden in de categorie U-13  of U-11  waaraan hij tot dan als overjarige deelnam. 

 De scheidsrechter dient eventuele verschillen, tussen de gegevens op een jeugddeelnemerslijst met de vergunning en/of het 
identiteitsbewijs van een deelnemer alsook onvolledigheden, te vermelden op het wedstrijdblad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT BEKER VAN LIMBURG 
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SEIZOEN  2014-2015 
 
 

 
Artikel 1: INRICHTING 

 
a. Het PC-Limburg richt jaarlijks via het Competitie- en Bekercomité een bekercompetitie in "BEKER VAN LIMBURG" genaamd. 

 

b. Deze Beker van Limburg wordt georganiseerd voor seniors (Dames en Heren) met als eindverantwoordelijke de 
bekerverantwoordelijke of de competitieleider senioren. Voor de  jeugd (Jongens en Meisjes) is de competitieleider de 
verantwoordelijke tot en met de scholieren. Vanaf de kadetten is de bekerveranrwoordelijke jeugd deeindverantwoordelijke . 

 

c. De provinciale beker voor seniors wordt opgesplitst in een competitie voor nationaal- en divisie spelende ploegen en een competitie 
voor provinciaal spelende ploegen. 

 

d. De Beker van Limburg is voorbehouden aan alle verenigingen aangesloten bij het KLVV uitgezonderd de Limburgse ploegen 
aantredend in ereafdeling dames en heren. 

 

e. Teneinde een vlotter verloop van de bekercompetitie te verkrijgen kan de provinciale bekerverantwoordelijke of competitieleider 
senioren en/of jeugd afwijkingen voorzien. Voor de bekercompetitie is het volledige competitiereglement eveneens van toepassing. 
Indien er echter tegenstrijdigheden zijn tussen beide reglementen, heeft het bekerreglement steeds voorrang. Alle niet vermelde 
geschillen worden door de provinciale bekerverantwoordelijke of competitieleider senioren en/of jeugd onherroepelijk opgelost. 

 

f. De inrichting valt onder de bevoegdheid van de provinciale bekerverantwoordelijke senioren, de competitieleider en/of jeugd die bij 
alle geschillen, ook deze die niet voorzien zijn in het bekerreglement, beslissingsrecht heeft en deze onherroepelijk oplost. 

 

g. Door hun inschrijving aanvaarden de verenigingen dit reglement, de voorziene boeten en alle uitspraken van de provinciale 
bekerverantwoordelijke senioren en/of jeugd 

 

Artikel 2: DEELNAME, INSCHRIJVING EN BEKERLIJST 
 

a. Algemeen 
 

1. Alle bekerwedstrijden dienen verplicht in een volgens de normen van de thuisploeg  
 gehomologeerde zaal gespeeld te worden.  

 
2. Het inschrijvingsformulier, dient uiterlijk op 17 mei op de KLVV-website “De ECHO” te worden ingevuld. De verenigingsrekening 

wordt automatisch voor de inschrijvingskosten gedebiteerd. 
 

3. Bekerwedstrijden hebben tijdens een bekerweekend te allen tijde voorrang op alle competitiewedstrijden, georganiseerd door 
KLVV en/of VVB. De bekerwedstrijden die in 1 ronde gespeeld worden moeten ten laatste gespeeld worden op het voorziene 
bekerweek-end. Voor bekerwedstrijden die in een heen- en terugronde gespeeld worden moet de heenronde voor de 
terugronde gespeeld worden. 

 
4. Tijdens de bekercompetitie moet elke ploeg de meest recente bekerlijst kunnen voorleggen aan de scheidsrechter. Op deze lijst 

mogen geen doorhalingen of toevoegingen worden aangebracht. 
 De code van de bekerlijst wordt op het wedstrijdblad ingevuld in de hoofding boven de deelnemerslijst. 
       Wordt bij een bekerwedstrijd voor seniorsploegen ook een bekerlijst jeugd of een jeugddeelnemerslijst voorgelegd dan dient de 

code hiervan in het vak opmerkingen te worden genoteerd. 
 
 

Het ontbreken van een geldige bekerlijst wordt door de scheidsrechter genoteerd op het wedstrijdblad. 

 
 

b. Inschrijving 
 

1. Seniors 
Een vereniging mag maximum 2 (twee) ploegen van dezelfde sectie inschrijven, behalve wanneer deze sectie meer dan 2 ploegen 
in de seniorscompetitie (reserven uitgezonderd) heeft. Indien in de loop van de bekercompetitie de laagst spelende ploeg wordt 
uitgeschakeld, mogen deze spelers van die ploeg in de volgende ronde aantreden bij een hoger spelende ploeg mits aanpassing 
van de bekerlijst. Indien beide ploegen in dezelfde reeks spelen, kan dit niet (= vlotten). 

 
 
 
 

2. Jeugd 
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Een vereniging mag meerdere ploegen per jeugdcategorie van dezelfde sectie inschrijven. 
 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN JEUGD 

 
- U-19  geboren in : – 1996-1997 
- U-17  geboren in : – 1998-1999 
- U-15  geboren in : – 2000-2001 
- U-13  geboren in : – 2002-2003 
- U-11  geboren in : – 2004-2005 

 
c. Bekerlijst 

 
1. Bekerlijst voor seniorsploegen 

 
In de bekercompetitie voor seniores dient elke speler minstens te spelen op het niveau van de ploeg waarvan hij of zij in de 
seniorscompetitie kernspeler is. 

 
Iedere vereniging dient ten laatste op 15 augustus via de KLVV-website “De ECHO” een lijst met alle spelers van alle nationaal, 
divisie en provinciaal spelende bekerploegen in te dienen. Een unieke code, die verandert bij elke wijziging, wordt beschouwd als 
validatie van de bekerlijst. 

 
De verenigingen dienen de ingegeven lijsten af te drukken via de KLVV-website “De ECHO” 
De gevalideerde bekerlijsten moeten in ieder geval in orde zijn vóór aanvang bekercompetitie. 

 
Elke wijziging van een bekerlijst (aansluiting van een nieuwe seniorspeler of een seniorspeler die overgaat naar een hogere ploeg) 
dient onmiddellijk doorgegeven te worden via de KLVV-website “De ECHO” aan de verantwoordelijke wedstrijdbladen van het 
comité Ontmoetingen.  
Na bericht van aanpassing kan de gewijzigde bekerlijst afgeprint worden. 

 
 
 

 Een seniorspeler die op de bekerlijst ingedeeld wordt als spelend in een nationaal of divisie spelende bekerploeg kan 
niet spelen voor een provinciale bekerploeg. 

 Een seniorspeler die op de bekerlijst niet ingedeeld wordt als spelend in een nationaal of divisie spelende bekerploeg, 
kan spelen voor één bepaalde provinciale bekerploeg. 

 Een seniorspeler van een provinciale bekerploeg mag, mits vermelding, spelen voor een nationaal of divisiespelende 
bekerploeg. Na driemaal wordt hij toegevoegd aan de nationaal of divisie spelende bekerploeg. 

 Een jeugdspeler, 
o Niet vermeld als kernspeler, 

mag onbeperkt deelnemen aan de wedstrijden van de seniorbekerploeg(en) van zijn vereniging. 
Hij wordt, zelfs na meerdere deelnames met één (of meerdere) seniorbekerploegen van zijn vereniging, niet 
toegevoegd aan de bekerlijst. 

o Vermeld als kernspeler bij een nationaal of divisie spelende bekerploeg, 
mag in de seniorbekercompetitie enkel deelnemen aan de wedstrijden in de categorie nationaal en divisie. 

 Vermeld als kernspeler bij een provinciaal spelende bekerploeg, 
mag in de seniorbekercompetitie onbeperkt deelnemen aan de wedstrijden van 

- de provinciale bekerploeg bij wie hij aangeduid is 
- een nationaal of divisie spelende bekerploeg 

 
 
 

2. Bekerlijst voor jeugdploegen 
 

Enkel een vereniging die in de beker meerdere jeugdploegen van een bepaalde provinciale leeftijdscategorie inschrijft moet voor 
die ploegen afzonderlijke lijsten indienen.  
 

Wil men tijdens de bekercompetitie een niet-geselecteerde jeugdspeler laten meespelen bij één van de jeugdploegen van zijn 
eigen jeugdcategorie of één van de ploegen van een hogere leeftijdscategorie, dient vóór het bekerweekend de bekerlijst in die 
zin aangepast te worden.  

 

Speelt een vereniging met meerdere U-17 ploegen , dan staat op de bekerlijst achter de namen van de spelers de U-17 ploeg  
waarbij ze zijn ingedeeld. 
 
Speelt een vereniging met meerdere U-15 ploegen , dan staat op de bekerlijst achter de namen van de spelers de U-15 ploeg  
waarbij ze zijn ingedeeld. 
 
Speelt een vereniging met meerdere U-13 ploegen  dan staat op de bekerlijst achter de namen van de spelers de U-13 ploeg  
waarbij ze zijn ingedeeld. 
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Speelt een vereniging met meerdere U-11 ploegen  dan staat op de bekerlijst achter de namen van de spelers de U-11 ploeg  
waarbij ze zijn ingedeeld. 
 
Speelt een vereniging met hoogstens één ploeg in elke leeftijdscategorie, dan staan op de bekerlijst geen vermeldingen achter de 
namen van de spelers. 
 
Jeugdspelers van ploegen die uitgeschakeld zijn, mogen vanaf de volgende ronde of het volgende tornooi terug ingedeeld 
worden bij nog niet uitgeschakelde ploegen. 
 

VOORWAARDEN OM TE SPELEN IN DE  LIMBURGSE BEKERCOMPETITIE SENIORES  
 
1. Volledig in orde 
  
Seniores : op bekerlijst +vergunning  
  
Jeugd : op bekerlijst + vergunning 
               op bekerlijst jeugd of jeugddeelnemerslijst + vergunning  
 
2. In orde – met vermelding 
  
Seniores : op bekerlijst + identiteitsbewijs - geen vergunning 
 
Jeugd : op bekerlijst + identiteitsbewijs - geen vergunning 
                op bekerlijst jeugd of jeugddeelnemerslijst + identiteitsbewijs - geen vergunning 

 
 

VOORWAARDEN OM TE SPELEN IN DE LIMBURGSE BEKERCOMPETITIE JEUGD 
 

1. Volledig in orde 
 

op bekerlijst jeugd + vergunning  
 
2. In orde – met vermelding 

 
op bekerlijst jeugd + identiteitsbewijs - geen vergunning 

 

 

Artikel 3: HET BEKERVERLOOP - DE WEDSTRIJDEN 
 

a. Algemeen 
 

1. Lottrekking 
De volledige bekerkalender,  wordt bij lottrekking opgemaakt voor einde mei en samen met de voorkalenders van de provinciale 
competitie op de  KLVV website “De ECHO” gepubliceerd. 
 

 
De U-15 , U-13  en U-11  spelen hun bekercompetitie in tornooivorm, uitgezonderd de finale. 

 
2. Wedstrijden 

Indien er gespeeld wordt met heen en terugwedstrijd en indien er gelijkheid in wedstrijden is na de twee wedstrijden, dan wordt 
binnen het kwartier na het einde van de 2

de
 wedstrijd een beslissende set gespeeld tot 25 punten met dezelfde deelnemers en 

officials. Een uitgesloten speler in de terugwedstrijd kan ook niet deelnemen aan de beslissende set. 
In deze beslissende set is er ook een voorgift van 2 punten per reeks verschil (met een maximum van 4 punten) voor de lager 
geklasseerde ploeg en zodra een ploeg 13 punten heeft behaald wordt er van kamp gewisseld. 
Deze set wordt als 5

de 
set genoteerd op het wedstrijdblad. Indien dit niet mogelijk is (terugwedstrijd was een vijfsetter) wordt op 

een tweede wedstrijdblad deze beslissende set gemarkeerd. Indien twee wedstrijdbladen nodig waren dienen de markeerders, 
kapiteins en scheidsrechters beide bladen te tekenen voor goedkeuring. 
 

 
3. Wedstrijdblad - uitslagen 

Het meedelen van de uitslagen van de wedstrijden in de Beker van Limburg en het verzenden van de wedstrijdbladen van deze 
wedstrijden gebeurt op dezelfde wijze als voor competitiewedstrijden. 
Zie competitiereglement artikel 10.b. en 10.c. 

 
4. Wedstrijdwijzigingen 

Zie competitiereglement artikel 9. 
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De wedstrijden moeten gespeeld worden vóór of in het opgegeven bekerweekend en niet later. Indien een vereniging toch een 
wedstrijd speelt zonder toestemming van de bekerverantwoordelijke zal deze worden bestraft met een forfait.  
Voor elke wijziging van een bekerwedstrijd na de voorziene vrije periode wordt € 10,00 administratieve bijdrage aangerekend 
behalve voor een wijziging door de provinciale bekerverantwoordelijke opgelegd. 

 
5. Beste verliezer 

Het heropvissen van de beste verliezer(s) is slechts mogelijk tijdens de 2
de

 en 3
de 

ronde. 
Een ploeg kan slechts eenmaal per seizoen verder gaan als beste verliezer. 
Het heropvissen van beste verliezer(s) gebeurt alleen indien het bekerverloop dit wettigt. 
Een beste verliezer speelt nooit tegen de respectievelijke winnaar uit de vorige ronde. 
De beste verliezers spelen hun wedstrijd altijd op verplaatsing. 
Om een rangschikking van beste verliezer op te maken wordt rekening gehouden met het aantal gewonnen sets en vervolgens 
met het hoogste quotiënt van de gewonnen door de verloren punten. 

 
6. De kosten van een bekerwedstrijd zijn ten laste van de thuisvereniging. Indien inkom gevraagd wordt, worden de bruto - 

ontvangsten verdeeld in 2/3
de

 voor de thuisploeg en 1/3
de

 voor de bezoekers. Bovenstaande verdeelsleutel is niet van toepassing 
indien er gespeeld wordt met heen en terugwedstrijd of bij de finales. 
Onder inkom wordt verstaan: alle bedragen, onder welke vorm dan ook (steunkaarten, loten, e.d.) welke men verplicht is te 
betalen om toegang tot de zaal te verkrijgen.  

 
7. Klachten 

Eventuele klachten die een wijziging van de uitslag tot gevolg kunnen hebben, volgen een spoedprocedure, behandeld door een 
bijzonder juridisch comité, samengesteld uit de voorzitters en secretarissen van klachten- en beroepscomité. 
Dit bijzondere comité neemt een beslissing voor de aanvang van het volgende bekerweekend. Zij bepaalt zelf de te volgen 
procedure inzake oproeping en verhoor. 
Tegen de genomen beslissing, een wijziging van de wedstrijduitslag, is geen beroep meer mogelijk. 

 

Dit houdt in dat de procedure voor het behandelen van klachten (Huishoudelijk Reglement art. 4.3) in deze spoedprocedure 
aangepast wordt als volgt: 
De klacht dient uiterlijk op de eerstvolgende dinsdag na de bekerwedstrijd voor 20u via de KLVV website “De ECHO” – 
administratie door voorzitter of secretaris neergelegd te worden bij de provinciale secretaris. 
De provinciale secretaris verzendt binnen 1 kalenderdag na ontvangst van de klacht elektronisch een kopie aan: 

- de voorzitter comité financiën 
- de voorzitter comité statuten en reglementen 
- de voorzitter comité ontmoetingen senioren 
- de voorzitter comité jeugd  
- de voorzitter en secretaris van de klachten- en beroepscomités 

De voorzitter van het juridisch comité moet binnen 1 kalenderdag volgend op ontvangst, over de ontvankelijkheid van een klacht 
beslissen. 
Binnen 1 kalenderdag volgend op ontvangst zal de voorzitter van het klachtencomité 

1. de betrokken personen, verenigingen, organen elektronisch verwittigen; 
2. de aangeklaagde(n) elektronisch een kopie van de klacht bezorgen.  

  Ten laatste tijdens de zitting dient de klagende partij een bewijs van storting van het remgeld  
  voor te leggen. 

 

De beslissing wordt ter plaatse meegedeeld en per aangetekende brief uiterlijk 15 dagen na behandeling overgemaakt aan alle 
betrokken partijen. 

 
8. Forfait 

Bij niet verwittigd forfait kan een benadeelde vereniging binnen de tien kalenderdagen de provinciale bekerverantwoordelijke 
verzoeken om de onkosten, die zij gedaan heeft om deze wedstrijd te laten doorgaan (enkel huur sporthal, met attest), te laten 
vergoeden. De financieel beheerder KLVV betaalt deze kosten en verrekent ze door aan de vereniging die in gebreke bleef. 

 
b. Seniores 

 
1. Scheidsrechters - Wedstrijdleiding 

Het PSC - Limburg duidt voor alle seniorwedstrijden scheidsrechters aan. 
Bij de seniores wordt een federaal scheidsrechter aangeduid indien het wedstrijden tussen twee niet-provinciaal spelende 
ploegen betreft. 
Een markeerder is verplicht. 

 
2. Wedstrijden 

De hoogst spelende ploeg speelt op verplaatsing, voor wat de eerste ronde betreft. 
Vanaf de tweede ronde wordt er gespeeld zoals de lottrekking dit bepaalt, wel te verstaan dat de beste verliezer altijd op 
verplaatsing speelt. 
Ploegen die tweemaal opeenvolgend als bezoekende ploeg worden uitgeloot, bekomen voor de derde wedstrijd met 
rechtstreekse uitschakeling het recht tot inrichten. 
Komen beide ploegen hiervoor in aanmerking, wordt de inrichting toegewezen aan de vereniging die bij lottrekking als bezochte 
vereniging werd uitgeloot. 
Een lager geklasseerde ploeg ontvangt, per set, een voorgift van 2 (twee) punten per reeks verschil, met een maximum van 4 
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(vier) punten voor set 1, 2, 3, en 4. 
In de vijfde set, die gespeeld wordt tot 15 punten met een verschil van 2, zal deze voorgift gehalveerd worden. 

 
c. Jeugd 

 
1. Jeugdwedstrijden worden geleid door een officiële scheidsrechter ofwel een jeugdscheidsrechter, minimaal voorkomend op de 

lijst jeugdscheidsrechters. Indien dit niet het geval is, zal de thuisploeg beboet worden. 
 

2. Voor volgende wedstrijden wordt door het PSC - Limburg een scheidsrechter aangeduid: 
U-19  en U-17  : ·vanaf 1/16

de
 finales 

U-15    : ·vanaf het laatste tornooi voor het tornooi van de beste ploegen 
U-13    : ·vanaf het laatste tornooi voor het tornooi van de beste ploegen 
U-11   : ·vanaf het laatste tornooi voor het tornooi van de beste ploegen 
De scheidsrechterkosten voor deze bekertornooien worden door de deelnemende ploegen gedeeld. 

 
3. Bij wedstrijden met door het PSC aangeduide scheidsrechters zijn markeerders verplicht, behalve voor jeugdbekertoernooien. 

Een bekerwedstrijd in een jeugdcategorie kan geen aanleiding zijn tot het verplaatsen van een seniorswedstrijd tenzij deze 
speler(s) regelmatig als basisspeler(s) aantrad(en) in deze seniorsploeg. 

 
4. In de bekercompetitie bij de U-15  is er, in tegenstelling tot de jeugdcompetitie, geen afwijking betreffende de opslagvolgorde. 

Voor de U-15 , U-13  en U-11  wordt per tornooi het draaiboek gevolgd. 
 

5. Er wordt gespeeld naar 3 winnende sets. Een bijkomende vierde set bij 3-0 is niet verplicht in de bekercompetitie. 
 

Artikel 4: DE FINALES 
 

a. Algemeen 
De finalewedstrijden worden gespeeld op neutraal terrein. 
Indien echter de finaleplaats bekend is vóór de 1/8

ste
 finalewedstrijden kan een finalist op eigen terrein spelen. 

Geen enkele andere wedstrijd, spelersselectie of andere organisatie kan een reden tot uitstel van de finalewedstrijden vormen. 
De winnaars van de finalewedstrijden ontvangen een beker en een diploma. 
Alle op het wedstrijdblad ingeschreven spelers en officiëlen ontvangen een gouden of zilveren medaille (voor respectievelijk de 
winnaar en de verliezer). 
Voor alle finalewedstrijden zal het PSC - Limburg twee scheidsrechters aanduiden. 
Eventuele geschillen tijdens de finales zullen ter plaatse behandeld worden door de wedstrijdjury, bestaande uit de 
bekerverantwoordelijke, de competitieverantwoordelijke en de scheidsrechtersverantwoordelijke van het KLVV. 

 
b. Seniores 

De winnaars van de finale ontvangen een wisselbeker. Deze wisselbeker wordt eigendom van de vereniging wanneer deze vereniging 
driemaal achtereenvolgend of vijfmaal niet achtereenvolgend wint. Minimaal één week vóór de finalewedstrijd dient de beker in 
goede staat aan de provinciale bekerverantwoordelijke terugbezorgd te worden door de vorige winnaar. 

 
c. Jeugd 

Bij de jeugd wordt per categorie één beker voorzien. De winnaars van de jeugdfinales zijn verplicht om op eigen kosten deel te 
nemen aan de VVB- en KBVBV- jeugd bekereindronden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOETENLIJST SEIZOEN – 2014-2015 
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ADMINISTRATIE 
 

Adreswijziging niet medegedeeld 
A1 Voorzitter of secretaris en derde stichtend lid .................................................................................................  25,00 € 
A2 Verenigingslid....................................................................................................................................................  12,50 € 

 

Algemene vergadering of vormingsvergadering 
A3 Afwezigheid van de vereniging (per afgevaardigde) .........................................................................................  25,00 € 
A4 Vroegtijdig verlaten van vergadering (per afgevaardigde) ...............................................................................  12,50 € 

 

Thesaurie KLVV 
A5 Laattijdig betalen van rekening .........................................................................................................................  12,50 € 
A6 Niet betalen na verwittiging .............................................................................................................................  + 10 % 

 

Algemene administratie 
A7 Laattijdig binnensturen homologatiebewijs of zaalgegevens  ..........................................................................  12,50 € 
A8 Art.3.b. ............................................................................................................... zie bedragen in het competitiereglement 
A9 Overtreding waarvoor geen boete is voorzien ..................................................................................................  12,50 € 

 

ONTMOETINGEN 
 

Officiëlen 
O1 Geen terreinafgevaardigde ...............................................................................................................................  50,00 € 
O2 Geen markeerder (indien verplicht) ..................................................................................................................  6,00 € 
O3 Geen bewijs van aansluiting VVB ofwel geen identiteitsbewijs ........................................................................  6,00 € 
O3A Meer dan 5 maal een coach in functie die niet voorkomt op de deelnemerslijst: per keer meer dan 5 maal:  6,00 € 
O4 Geen officiële scheidsrechter of jeugdscheidsrechter bij jeugdreeksen (competitie en beker) ...........................  7,50 € 
O4A Geen coach bij jeugdploeg ………………………………………………………………… ...........................................................  7,50 € 
O5 Vergunning (niet-speler) zonder foto  ...............................................................................................................  6,00 € 

 

Spelende leden 
O6 Geen identiteitsbewijs ......................................................................................................................................  6,00 € 
O7 Spelerskledij niet in orde...................................................................................................................................  5,00 € 
O8 Geen vergunning ...............................................................................................................................................  6,00 € 

 

Competitie en/of Beker van Limburg  
O9 Te late inschrijving ............................................................................................................................................  50,00 € 
O10 Voorwedstrijd niet spelen bij de D+E jeugd : 2-2  .............................................................................................  12,50 € 
O11 Wedstrijdwijziging competitie (administratieve bijdrage verschuldigd per aanvraag) .....................................  10,00 € 
O12 Wedstrijdwijziging Beker van Limburg (administratieve bijdrage verschuldigd per aanvraag) ........................  10,00 € 
O13 Wedstrijdwijziging zonder toelating .................................................................................................................  25,00 € 
O14 Onrechtmatige deelname aan de wedstrijd door spelers of  
 andere dan spelers ingeschreven op het wedstrijdblad ...................................................................................  125,00 € 
O15 Niet spelen van verplichte vierde set in de jeugdcompetitie ............................................................................  12,50 € 
O16 Homologatiebewijs niet kunnen voorleggen ....................................................................................................  5,00 € 
O17 Wedstrijdblad niet gebruikt ..............................................................................................................................  5,00 € 
O18 Wedstrijdblad niet of te laat klaar ....................................................................................................................   5,00 € 
O19 Wedstrijdblad verkeerd of onvolledig ingevuld ................................................................................................  5,00 € 
O20 Geen wedstrijdnummer op wedstrijdblad ........................................................................................................  5,00 € 
O21 Wedstrijdblad te laat gepost door de vereniging ..............................................................................................  5,00 € 
O22 Voorgedrukte briefomslag niet gebruikt of verkeerd gebruikt .........................................................................  5,00 € 
O23 Voorgedrukte briefomslag niet of onvoldoende gefrankeerd ..........................................................................  10,00 € 
O24 Art.10.b. Competitiereglement .........................................................................................................................  2,50 € 
O26 Geen of geen geldige deelnemerslijst voor seniores  .......................................................................................  25,00 € 
O27 Geen of geen geldige bekerlijst voor seniores  .................................................................................................  25,00 € 
O28 Geen of geen geldige deelnemerslijst voor jeugd  ............................................................................................  25,00 € 
O29 Geen of geen geldige bekerlijst jeugd  ..............................................................................................................  25,00 € 
O30 Bij de VVB aangesloten seniorspeler, niet op deelnemerslijst of bekerlijst  .....................................................  25,00 € 
O31 Bij de VVB aangesloten jeugdspeler, niet op jeugddeelnemerslijst of jeugdbekerlijst  ....................................  25,00 € 
O32 Laattijdig antwoord op vraag tot wedstrijdwijziging .........................................................................................  12,50 € 
O33 Laattijdige aanvraag tot wedstrijdwijziging (art. 9.d.4.)  ...................................................................................  10,00 € 
O34 Niet of te laat doorgeven van een overjarige speler ……………………… ...............................................................  10,00 € 

UITSLAGEN COMPETITIE EN BEKER VAN LIMBURG 
 

U1 Geen of te laat meegedeelde uitslag:1
ste

 maal .................................................................................................  2,50 € 
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U2 Idem .................................................. 2
de

 maal ..................................................................................................  7,50 € 

U3 Idem .................................................. iedere volgende maal.............................................................................  12,50 € 

U4 Onjuist meegedeelde uitslag.............................................................................................................................  5,00 € 
 

MATERIAAL 
 

Terrein 

M1 Niet of laattijdig in orde ....................................................................................................................................  2,50 € 

M2 Geen afgeschermde palen ................................................................................................................................  2,50 € 

M3 Ontbreken van antennes ..................................................................................................................................  2,50 € 

M4 Geen scheidsrechtersstoel ................................................................................................................................  2,50 € 

M5 Scheidsrechtersstoel zonder mogelijkheid rechtstaande de wedstrijd te leiden ....................................................  2,50 € 

M6 Scheidsrechtersstoel niet afgeschermd ............................................................................................................  2,50 € 

M7 Geen scorebord.................................................................................................................................................  2,50 € 
 

Materiaal 

M8 Geen verbandkist ..............................................................................................................................................  6,00 € 

M9 Verbandkist onvolledig .....................................................................................................................................  2,50 € 

M10 Geen opstellingsbriefjes ....................................................................................................................................  2,50 € 

M11 Geen wedstrijdbal (per bal) ..............................................................................................................................  12,50 € 

M12 Geen flessen water, oefenballen of dweil .........................................................................................................  2,50 € 

M13 Geen wisselplaatjes...........................................................................................................................................  6,00 € 

M14 Geen meetlat of niet in centimeters .................................................................................................................  2,50 € 

M15 Terreinafgevaardigde geen armband ................................................................................................................  2,50 € 

M16 Geen kleedkamer voor scheidsrechter .............................................................................................................  6,00 € 

M17 Geen of defecte manometer ............................................................................................................................  2,50 € 
 

SCHEIDSRECHTERS 
 

Onvoldoende levering 

S1 Per te weinig geleverde scheidsrechter bij aanvang seizoen ............................................................................  25,00 € 

 Ná scheidsrechterscursus: 

S2 1
ste

 seizoen: per weekend  ................................................................................................................................  3,50 € 

S3 2
de

 seizoen: per weekend ..................................................................................................................................  5,50 € 

S4 Vanaf het 3
de

 seizoen: per weekend .................................................................................................................  9,50 € 

De boete per weekend wordt onder andere aangerekend indien het aantal te weinig geleverde 
scheidsrechters ontstaat tijdens het seizoen als gevolg van ontslag, schorsing of verlof van een scheidsrechter. 

 

Afwezigheid scheidsrechters 

S5 Op wedstrijd: 1
ste

 maal ...................................................................................................................................  10,00 € 

S6   2
de

 maal ....................................................................................................................................  15,00 € 

S7   3
de

 maal ....................................................................................................................................  17,50 € 

S8 Op cursus, vergadering of zitting juridisch comité ............................................................................................  12,50 € 

 

Verplichtingen scheidsrechters 

S9 Laattijdige afzeggingen: 1
ste

 maal ....................................................................................................................  5,00 € 

S10  2
de

 maal ....................................................................................................................  7,50 € 

S11  volgende maal ..........................................................................................................  10,00 € 

S12 Geen reglementaire kledij .................................................................................................................................  2,50 € 

S13 Niet opmaken van gedetailleerd verslag ...........................................................................................................  10,00 € 

S14 Laattijdig versturen inschrijvingsformulier .......................................................................................................  25,00 € 

S15 Geen schriftelijke bevestiging telefonische afzegging ......................................................................................  2,50 € 

S16 Idem:2
de

 maal  .................................................................................................................................................  5,00 € 

S17 Idem:3
de

 maal  .................................................................................................................................................  7,50 € 

S18 Onvolledig of onjuist ingevuld wedstrijdblad (art.10.h., 24.f. en 29.) ...............................................................  5,00 € 

S19 Overtreding waarvoor geen boete gespecificeerd is ........................................................................................  12,50 € 

 

 

FORFAIT 
 

Algemeen forfait 

F1 Voor 30/06/ 2013..............................................................................................................................................  99,00 € 
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F2 Seniorsploeg na 30/06/ 2013 maar vóór aanvang competitie ..........................................................................  179,50 € 

F3 Jeugdploeg na 30/06/ 2013
1
 maar vóór aanvang competitie ...........................................................................  124,00 € 

F4 Ploeg in eerste provinciale tijdens of na het eerste competitieweekend .........................................................  400,00 € 

F5 Ploeg in tweede provinciale tijdens of na het eerste competitieweekend .......................................................  300,00 € 

F6 Ploeg in derde of vierde provinciale tijdens of na het eerste competitieweekend...........................................  250,00 € 

F7 Jeugdploeg tijdens of na het eerste competitieweekend .................................................................................  124,00 € 

 

Niet verwittigd en uitgesproken forfait per wedstrijd 

F8 A - ploeg ............................................................................................................................................................  37,00 € 

F9 Bijkomende ploeg .............................................................................................................................................  25,00 € 

F10 Reserven- of jeugdploeg ...................................................................................................................................  12,50 € 

 

Verwittigd forfait per wedstrijd (minimum 5 (vijf) kalenderdagen vóór wedstrijd) 

F11 A - ploeg ............................................................................................................................................................  20,00 € 

F12 Bijkomende ploeg .............................................................................................................................................  12,50 € 

F13 Reserven- of jeugdploeg ...................................................................................................................................  10,00 € 

 

Niet deelname aan eindronde 

F14 KLVV- Seniors ....................................................................................................................................................  124,00 € 

F15 KLVV- Jeugd .......................................................................................................................................................  74,50 € 

F16 VVB- Seniors ......................................................................................................................................................  99,00 € 

F17 VVB- Jeugd ........................................................................................................................................................  49,50 € 

 

Artikel 13.d. van het competitiereglement 

F18 1
ste

 Provinciale ..................................................................................................................................................  49,50 € 

F19 2
de

 Provinciale ...................................................................................................................................................  43,50 € 

F20 3
de

 en 4
de

 Provinciale ........................................................................................................................................  35,00 € 

F21 Jeugdwedstrijden ..............................................................................................................................................  25,00 € 

F22 Reservenwedstrijden ........................................................................................................................................  12,50 € 

 

Forfait bekerwedstrijd 

F23 Finale Seniors ....................................................................................................................................................  743,50 € 

F24 1/2
de

 finale Seniors ...........................................................................................................................................  496,00 € 

F25 1/4
de

 finale Seniors ...........................................................................................................................................  372,00 € 

F26 1/8
ste

 finale Seniors ...........................................................................................................................................  248,00 € 

F27 1/16
de

 finale Seniors .........................................................................................................................................  124,00 € 

F28 Eerste ronde Seniors .........................................................................................................................................  87,00 € 

F29 Uitspraak bekerverantwoordelijke Seniors .......................................................................................................  49,50 € 

F30 Jeugdfinale ........................................................................................................................................................  248,00 € 

F31 1/2
de

 Jeugdfinale ...............................................................................................................................................  62,00 € 

F32 1/4
de

 Jeugdfinale en alle voorgaande ronden jeugd .........................................................................................  25,00 € 

F33 Uitspraak bekerverantwoordelijke jeugd ..........................................................................................................  18,50 € 

F34 Bekertornooi kadetten, miniemen en préminiemen (minder dan 5 dagen voor aanvang tornooi) .........................  50,00 € 

F35 Geen jeugdscheidsrechter aanwezig op bekertornooi .....................................................................................  25,00 € 

F36 Verwittigde afwezigheid jeugdscheidsrechter op bekertornooi …………………………………………………………………..         15,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC-LIMBURG 
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Voorzitter : Hubert Grootaers,Schietboomstraat 7, 3740 MUNSTERBILZEN 

  Tel: 089 41 63 39  -  GSM: 0497 53 81 72 

  Hubert.grootaers@telenet.be  

 

Ondervoorzitter : Johan SOMERS, Kapelstraat 36, 3540 HERK DE STAD 

  Tel.: 013 55 48 79   -   GSM : 0495 50 43 28 

  johan.somers@summerhouse.be  

 

Secretaris : Willy LOVERIX, Donkelstraat 31, 3700 TONGEREN 

  Tel: 012 23 04 95 

  willy.loverix@pandora.be  

 

Financieel Beheerder : Luc MENTEN, Justus Lipsiuslaan 14, 3500 HASSELT 

  Tel.: 011 22 34 32 

  luc.menten@telenet.be 

 

Ontmoetingen :                      Luc BUDENAERS, Schansstraat 56, 3665 AS 

  Tel.: 089 65 98 30  GSM: 0473 50 00 94 

 Luc.budenaers@telenet.be 

 

Ontmoetingen Beach:           Jan MARTENS, Kempenweg 18,  3680 MAASEIK 

GSM: 0496 72 84 14 

jan_martens1@telenet.be 

 

Arbitrage : Richard BEGAS, Spoorwegstraat 18, 3800 SINT-TRUIDEN 

  Tel.: 011 72 64 20   -   GSM : 0478 31 27 32 

  richard.begas@telenet.be 

 

Jeugd a.i. :  VACANT 

 

Statuten & Reglementen:      Luc GOOVAERTS, Langveldstraat 54, 3500 HASSELT 

  Tel: 011 27 29 88  -    GSM: 0472 77 96 34 

  goovaertsluc@hotmail.com  

 

Communicatie : RUDI EERDEKENS, Kruittorenwal 15/03.1,3960 BREE 

GSM: 0475 37 41 54 

rudieerdekens@gmail.com  

 

Recreatie :       Vacant 

 

G-Sport :   Maurice HERMANS, Lemmenshoefstraat 3, 3650 DILSEN-STOKKEM 

       Tel: 089 79 26 28 

       maurice.hermans@skynet.be  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                           

 
 
 
 
 

SECRETARIAAT K.L.V.V. Hendrik van Veldekesingel 150 Bus 50, 3500 HASSELT 

 Tel.: 011 87 08 19 Fax: 011 87 08 10 

 E-mail: secretariaat@volleylimburg.be 

 Website : www.volleylimburg.be 

 Een secretariaatsmedewerker staat te uwer beschikking op 
- zaterdag van 09u00 - 12u00 
- gesloten tijdens de maand juli 
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