
Aanpassing van het jeugdreglement 2021 op 25 juni 2020. 

Er werd besloten een aanpassing te doen rond het aantal minimum vereiste 

ingeschreven ploegen om in de 2e ronde 1e Provinciale A (Vroegere “Ereklasse”) 

een Limburgse Kampioen aan te duiden die Limburg zal vertegenwoordigen op 

de Landelijke eindrondes. 

De tekst wordt vanaf nu de volgende: 

Art. 3: 

g. Ranking en kampioenen: 

1e Provinciale: 

 

Na de 1e ronde in 1e Provinciale spelen de eersten van de verschillende reeksen, mogelijk aangevuld 

met tweedes en derdes (Tot 6 ploegen in de reeks zitten) in de 1e Provinciale A voor de Provinciale 

titel van hun leeftijdscategorie.  

*Is de 1e Provinciale A in de tweede ronde voltallig (6 ploegen) starten ze in de ranking allen op 0 

punten. 

*Indien er slechts 4 of 5 ploegen voor de 1e ronde ingeschreven waren in 1e Provinciale spelen zij in 

de 2e ronde in 1e Provinciale A. 

De ploegen nemen volgende punten mee vanuit de eerste ronde: 

Reeks van vijf: 

De eerste 4 punten, de tweede 3 punten, de derde 2 punten, de vierde 1 punt en de vijfde 0 punten. 

Reeks van vier: 

De eerste 3 punten, de tweede 2 punten, de derde 1 punt en de vierde 0 punten. 

 

 

Art. 11: 
 

d. De reeksen van “1e Provinciale A” leveren altijd de Provinciale kampioen.  

De kampioenen van de “1e Provinciale A” U17, U15, U13 (4-4), U11 (3-3) zijn hierdoor verplicht aan 

de Landelijke kampioenschappen deel te nemen.  

Statuut- of samengestelde ploegen kunnen geen Limburgs kampioen worden.  

Indien een Statuutploeg of samengestelde ploeg eerste wordt gaat de eerste in de ranking die geen 

Statuutploeg of  samengestelde ploeg is naar de Landelijke kampioenschappen.  

Bij het ontbreken van een “1e Provinciale A” bij  U17,  U15, U13 (4-4), U11 (3-3) zijn het de 

verliezende finalisten van de Beker van Limburg die onze Provincie vertegenwoordigen op de 

Landelijke kampioenschappen.  

Bij de U19 zijn het altijd de verliezende finalisten van de Beker van Limburg die onze Provincie 

vertegenwoordigen op de Landelijke kampioenschappen.  

 

 



Het nieuwe reglement “versie 19 1.0 25620” wordt begin juli op de site Volley 

Limburg geplaatst en vervangt dan het voorgaande. 
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