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AGENDA PUNTEN

➢Selectie – regioteams & Volley Vlaanderen trainingen

➢2-2 Start2volley initiatieven

➢Start 2 Volley ClinicsVolley Vlaanderen

➢Aandachtspunten nieuw jeugdreglement



SELECTIE –
REGIOTEAMS & 

VV - TRAININGEN

Seizoen 19/20: 

 Selectie/regioteams op zaterdag

 VV-training op maandag

 Stage/regioteamtornooi tijdens schoolvakanties

Seizoen 20/21 

 alle trainingen op zaterdag voormiddag 

(behalve stagedagen en regioteam tornooien)

Aandachtspunt voor de Clubs

Rekening houden bij kalenderopmaak U11, U13 & 

U15

(Maarten/Lieven/Peter) 



START 2 VOLLEY INITIATIEVEN

➢ In augustus inschrijven voor de 2-2 ontmoetingen => indeling voor een volledig seizoen (Roel/Peter)

➢ 4 Tornooien, in Hasselt, onder leiding van Jos Rutten

➢ Bekercompetitie: inschrijven tegen 8/2.  Tornooi einde maart in Lanaken*  (Peter/Roel)



START2VOLLEY 
CLINICS VV

• Dit seizoen 6x op maandag 

avond in Kattevennen Genk

• Volgend seizoen 4x op 

zondag voormiddag in De 

Bongerd Tongerlo (Bree)

(Maarten)



AANDACHTSPUNTEN 
NIEUW JEUGDREGLEMENT

jeugdreglement

https://drive.google.com/file/d/0B-PEDbEGlXwiQUw3SE1HNko3eTNNd2dYdlJ6OWlpOXZuU2Iw/view?usp=sharing


COACHING

Er mogen 2 volwaardige coaches (niet 
gelijktijdig) rond het hele veld. Enkel de 
rechtstaande coach vraagt T.O. en wissel 
aan. Beide coaches mogen tijdens de T.O. 
op het veld.

Bij de 2-2 mogen beide coaches 
rechtstaan. Op die manier hebben de 
coaches de mogelijkheid om elk een 
ploegje te coachen.

Evenwel wordt een onderscheid gemaakt 
in het coachen in de ‘U’-vorm:

=> Niet 6 tegen 6: de volledige ‘U’ is 
toegestaan

=> 6 tegen 6: er mag niet in de voorzone 
(de 3 meter lijn) gecoacht worden.



LIBERO

• U15: er mag elke set een 

andere libero spelen

• U17: volgens de internationale 

regels



WISSELS

• Op alle niveaus volgens de internationale spelregels. 



OPSLAG

• U11 & U13: 

doordraaien na 3 opslagen voor 

alle niveaus

• U15 & U17: 

opslag volgens de internationale 

regels voor alle niveaus



SETS (*)

• Er worden minstens 4 sets gespeeld naar 25 punten 

met minimum 2 punten verschil. Bij 2-2 wordt een 5e

set gespeeld tot 15 punten, met 2 punten verschil.

• Punten

• 4-0, 3-1, 0-4, 1-3: 3 punten winnaar, 0 punten 

verliezer

• 3-2, 2-3: 2 punten winnaar, 1 punt verliezer

• Forfait: 0 punten



UITZONDERINGSMAATREGEL VOOR ÉÉN WEDSTRI JD

Wanneer er net vóór een 
wedstrijd vastgesteld wordt dat er 
niet kan gespeeld worden volgens het 
normale competitiereglement 
(mogelijk omwille van te weinig 
spelers of speelsters, kwetsuren, 
ziekte, muziekschool, andere 
verplichtingen,…), vraagt de 
jeugdcommissie om al het mogelijke te 
doen om deze wedstrijd toch te laten 
doorgaan. Dit kan door bv. te spelen 
met spelers van de tegenstrever, ofwel 
met eigen clubspelers, al dan niet 
ouder of van het andere geslacht. Ze 
moeten wel lid van Volley Vlaanderen 
zijn en over een gevalideerde 
vergunning beschikken als 'speler'.

Wel is het VERPLICHT dit op het 
wedstrijdblad in het vak ‘Andere 
opmerkingen’ te vermelden. De 
competitieleider zal in dit geval voor 
deze wedstrijd een forfait uitspreken 
(bij alle jeugdcategorieën en de U11 3-
3 is dit 5-0, 25/0, 25/0, 25/0, 25/0, 25/0; 
bij de U11 2-2 1ste, 2de en 3de

provinciale is dit 8-0, 25/0, 25/0, 
…enz.…) maar de BOETE wordt 
NIET toegepast.



FAIRPLAY *


